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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

Във връзка с проект „Творчески, активни и отговорни тинейджъ-
ри за европейско гражданство“, Програма „Еразъм+“, Ключова 
дейност 2, Партньорство за училищен обмен, г-жа Силвина Ада-
мова проведе урок по технологии и предприемачество с ученици-
те от 6 клас на тема „Проектиране и конструиране на изделия“.
Учителят насочи вниманието на учениците към различни пред-

мети с вдлъбнатини, отвори, кухини и тяхното изобразяване и 
конструиране.
С голямо желание и ентусиазъм, шестокласниците изработиха 

различни експонати от рециклирани материали, които представят 
оригинални идеи за оползотворяване на използвани материали 
като пластмаса, хартия, дърво, метал и др.
Чрез този урок, учениците придобиха нови знания и умения, 

формираха навици за отговорно поведение към заобикалящата 
среда, усъвършенстваха творческото си мислене в дух на предпри-
емачество.
Екотворенията на учениците са подредени в кабинета по физика.

КОГА ВРЪЩАМЕ ЧАСОВНИКА 
С ЕДИН ЧАС НАЗАД
Връщането към астрономическото часо-

во време ще се извърши в 4:00 ч. българско 
време на 30 октомври 2022 г., когато часов-
ниците се връщат един час назад.  Промяната 
е в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета на Евро-
пейския съюз от 19 януари 2001 г.
В България преминаването от лятно към зимно часово време и об-

ратно започва да се прилага през 1979 г., а в Европа – от 1916 г.
От 2002 г. насам зимното часово време в ЕС започва в последната 

неделя на октомври и завършва в последната неделя на март.
През 2018 г. тогавашният председател на Еврокомисията Жан-Клод 

Юнкер обяви, че над 80% от европейците, участвали в допитване, са 
поискали смяната на времето да бъде премахната. Причините са, че 
икономическият ефект от тези промени е незначителен, а много хора 
се оплакват от здравословни проблеми.
Впоследствие Европейският парламент реши смяната между лятно-

то и зимното часово време да бъде отменена най-късно през октомври 
2021 г. Правителствата на държавите членки обаче още не са се догово-
рили кое часово време да бъде въведено - зимното или лятното. 

В периода от 13 до 15 октомври, ученици и учители от СУ Сатовча, се включиха в Европейската 
инициатива „Еразъм 2022“ (Erasmus Days), с която се отбелязва положителното въздействие на Про-
грама „Еразъм+“ във всички държави по света.
Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в областта на училищното образование, висшето образо-

вание, младежкия сектор, професионалното образование и обучение и образованието за възрастни.
Под ръководството на г-жа Райка Славчева и г-жа Маруся Лозанова, бяха организирани следните 

дейности:
• Споделяне на резултатите от проведените мобилности по двата проекта „Еразъм+“, по които 

училището работи – „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“ и 
„Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“;

• Интерактивна игра – menti.com – Кои дейности от мобилностите в Италия, Румъния и България 
Ви впечатлиха най-много?;

• Интерактивна игра – Kahoot – Въздействие от програма „Еразъм+“;
• Представяне на дейностите по проектно-базирано обучение чрез Padlet и QR кодове;
• Видеоконферентна връзка с партньорите от Белгия, Румъния и Италия по проект „Споделяне и 

зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“. Обмяна на добри практики.
Програма „Еразъм+“ е ключът към успеха!
Екипът на проекта изказва благодарности на всички ученици, които се включиха в мероприятията.



Всеки човек е различен и има различна нагласа 
към света и хората край него. Живеем в динамично 
време, което постоянно се променя и ни поставя 
пред различни изпитания. Има моменти, в които си 
казваме „Това не е моя работа, не ме интересува, 
аз гледам себе си.“ После обаче се замисляме защо 
сме неудовлетворени от живота.
В рубриката ни „Притчи“ споделяме една поучи-

телна история, която ще ни напомни, че егоизмът 
не ни води към успеха.
Попитали един фермер дали би споделил тайната 

на своята царевица, която била много хубава и 
всяка година печелила медал за отлично качество 
на местното състезание. Фермерът отговорил, че 
цялата тайна се крие в това, че раздал най-добрите 
кочани за посев на всичките си съседи.

– Защо вие да раздавате най-добрите зърна на 
съседите, ако те всяка година заедно с вас, участват 
във всички състезания за най-добра царевица? – 
попитали фермера.

– Виждате ли... – усмихнал се той. Вятърът носи 
цветен прашец от моите ниви до нивите на моите 
съседи и обратно. Ако съседите имат сортове, 
по-лоши от моите, тогава скоро реколтата ми ще 

започне да се влошава. Но как всеки от нас ще 
се грижи за реколтата си е друг въпрос. Същото 
се случва и в живота на хората. Всеки, който иска 
да бъде успешен, трябва да се грижи за другите и 
да им помага да успеят. Защото колкото по-добре 
живеят хората наоколо, толкова по-добър си ти 
самият. Всички сме взаимосвързани в този свят.

и Македония. Св. Димитрий много пъти спасявал Солун от вражески нападения. Той бил 
почитан още от онези времена в Тракия и Македония. По- късно българи и гърци запо-
чнали разпалено да си оспорват „покровителството на небесния стратег Св. Димитрий 
от Солун“. Заради славянския му произход от древни времена всички славянски народи 
честват светеца. Българи и сърби го почитат като патрон на цялото славянство.
Празник на строителя
Обявен е с решение на Министерския съвет 1133/17 октомври 1996 

г. По стара традиция се чества на Св. вмчк Димитрий Мироточиви 
(Димитровден). 

28 Октомври 2022 година, Петък,
Имен ден празнуват Лъчезара/Лъчезар 
На този ден православната църква почита паметта на Св. великомъ-

ченица Параскева, Св. мъченици Терентий и Неонила и чадата им, Св. 
преподобни Стефан Саваит и Св. Димитрий Ростовски.
Международен ден на анимацията
Отбелязва се от 2002 г. по инициатива на Международната асоциация на анимационното 

кино. Годишнина от първата прожекция /1892/ в Париж, Франция, на т. нар. светлинни 
пантомими, осъществена с прожекционен апарат - пракси-
носкоп, дело на френския художник и фотограф Емил Рейно.

29 Октомври 2022 година, Събота
Ден на бесарабските българи 
Датата е избрана през 1938 г. от потомците на бесарабските 

и таврийските българи по повод 100-годишнината от осве-
щаването на катедралния храм „Свето Преображение госпо-
дне“ в град Болград, Румъния (29 октомври 1838 г.). Тогава 

се ражда инициативата 29 октомври (16 октомври ст. ст. ) да бъде Ден на бесарабските 
българи. В изграждането на храма е вложен доброволният труд на 10 000 преселници 
от българските земи. Храмът се освещава от бесарабския владика архиепископ Киши-
невски в присъствието на хиляди хора - домакини и гости от 82-те български колонии, а 
тържествата по този повод продължават четири дни. Тогава за пръв път зазвъняват петте 
големи камбани на новия храм. Тази част на Бесарабия е била в пределите на Руската 
империя, а българските преселници са имали статут на колонисти. Основните бежански 
вълни на масово преселване отвъд Дунава съвпадат с многобройните руско-турски военни 
конфликти и са мотивирани от руската протекционистична политика спрямо изселващото 
се население от поробена България. Така в края на 18 и през 19-и век около 400 000 бъл-
гари се преселват в княжествата Влашко, Молдова и Бесарабия. Съгласно дадените им 
права и привилегии, организират свои колонии, основават градовете Болград и Комрат, 
както и 64 села. 
Световен ден за борба с псориазиса 
Отбелязва се от 2004 г. по инициатива на Международната 

федерация на дружествата за борба с псориазиса. Близо 125 
млн. души по света страдат от това заболяване.

30 Октомври 2022 година, Неделя,
62 години от рождението на Марадона 
62 години от рождението на Марадона - Диего Армандо Марадона /1960/, аржентински 

футболист. За националния отбор на Аржентина Марадона има 91 мача и 34 гола. На Све-
товното първенство в Мексико през 1986 г., Марадона извежда Аржентина до световната 
купа (на финала Аржентина побеждава Западна Германия с 3-2). Един от най-запомнящите 
се мачове на Марадона, а и в историята на футбола, е четвърт- финала срещу Англия. В 
този мач Марадона отбелязва 2 гола, един от които с ръка. След мача Марадона произнася 
знаменитата фраза: „Ако е имало ръка, това е била ръката на Бога“. От тогава наричат 
гола „Божията ръка“. Главният съдия Али Бин Насер признава гола след консултация със 
страничния съдия българина Богдан Дочев. Вторият му гол в същият 
мач, е считан от мнозина за един от най-красивите - след грандиозен 
спринт през цялото игрище, финтирайки шест английски играчи. 
ФИФА определя това попадение като „Голът на века“. Марадона е 
избран от ФИФА за най-добър футболист на Световното първенство 
през 1986 г. През последните години Марадона открито показва 
съпричастност към левите идеологии - сприятелява се с кубинския 
лидер Фидел Кастро, докато се лекува в Куба. На левия си крак има 
татуиран портрет на Кастро, а на дясното си рамо - на Че Гевара. 
Марадона е привърженик и на венецуелския президент Уго Чавес. 
През 2005 г. посещава Венецуела за среща с Чавес. След срещата 
Марадона заявява, че е дошъл с цел да се срещне с „велик човек“, но 
се е срещнал с един „гигантски човек“. Умира на 25 ноември 2020г. 
Ден в памет на жертвите на политическите репресии 
Отбелязва се от 1991 г. с Постановление на Върховния съвет на 

РСФСР от 19 октомври 1991 г. Годишнина от гладната стачка /1974/ на затворниците от 
лагерите в Мордова и Перм в знак на протест срещу политическите репресии в СССР.

 Отпускане на целеви помощи за отопление
Краен срок за подаване на молби-декларации в дирекци-

ите „Социално подпомагане“ за отпускане на целева помощ 
за отопление за отоплителен сезон 2022/2023г. Молбите се 
приемат от 1 юли 2022 г. в дирекциите по постоянен адрес. 
Право на помощ имат всички лица и семейства, които за по-
следните шест месеца имат доходи, по-ниски или равни на 
диференцирания минимален доход за отопление и отговарят 

на условията, посочени в чл.10 и чл.11 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане. В молбата-декларация задължително се заявява видът на ползваното отопле-
ние - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление 
с електроенергия и топлоенергия се прилага и последната платена фактура. Целевата 
помощ се отпуска за период от пет месеца - от 1 ноември 2022 г. до 31 март 2023 година.

24 Октомври 2022 година, Понеделник, 
Професионален празник на частните нотариуси 
На този ден през 1998 г. се провежда първото общо 

събрание и е приет Устав на Нотариалната камара на 
Република България. От 1 октомври 1998г. България 
има частен нотариат. 
Ден на Организацията на обединените нации 

Годишнина от влизането в сила на Устава на 
ООН, приет и подписан от 50 държави на 26 юни 
1945 г. в Сан Франциско (САЩ). Отбелязва се 
от 1948 г. Организацията замества разпадналото 
се през 1939 г. Общество на народите (Лига на 
нациите) - международна организация, чиято 
цел е понижение на въоръжението на народите, 
разрешаването на международни спорове и подо-
бряването на световното благосъстояние след края 
на Първата световна война (1914-1918). Идеята 
за създаването на Обществото на народите, заед-

но с 14 правила за международно поведение, е формулирана през 1918г. в 
едно послание на президента на САЩ - Удроу Уилсън (4 март 1913 - 3 март 
1921), но САЩ, както и много други страни, никога не се присъединяват 
към организацията. По време на Парижката мирна конференция (18 януари 
1919 - 21 януари 1920), е приет Уставът на Обществото на народите (ОН). 
Избухването на Втората световна война (1939-1945) практически слага край 
на ОН, но то формално е разпуснато чак през 1946 г., когато на негово място 
започва да действа организацията с нова структура и ново име - Организация 
на обединените нации (ООН). Първата сесия на ООН се открива на 20 януари 
1946 г. в Лондон (Великобритания). Името Обединени нации принадлежи на 
министър-председателя на Великобритания Уинстън Чърчил. 
Световен ден за борба с Полиомиелита
Отбелязва се от 1985 г. по инициатива на 

организацията „Ротари интернешънъл“ с 
подкрепата на Световната здравна органи-
зация. В повечето държави от Европа и Аме-
рика децата биват ваксинирани в най-ранна 
възраст, но милиони деца в Азия и Африка 
все още се разболяват от детски паралич. 
Усилията на международната общност са 
насочени към създаването на условия за 
ваксинация на децата навсякъде.

25 Октомври 2022 година, Вторник,
Европейски ден на гражданското правосъдие
Чества се от 2003 г. по решение на Европейската 

комисия и Съвета на Европа. 
26 Октомври 2022 година, Сряда,
Димитрoвдeн
Българската православна църква 

почита паметта на Св. Великомъченик Димитрий Мирото-
чец - в разговорната реч празникът се нарича Димитровден. 
Народният култ към Св. Димитър го представя като по-го-
лям брат- близнак на Св. Георги. Широко разпространена е 
поговорката „Св. Георги лято носи, а Св. Димитър - зима“. 
Като предвестник на зимата и студа светецът се свързва със света на мърт-
вите. Затова около празника е една от най-големите Задушници. В народния 
календар празникът на Св. Димитър бележи поврата в годишното време и 
началото на зимата. Според поверията в полунощ срещу празника на Св. 
Димитър небето се отваря, след което се очаква и първият сняг. Светецът 
се смята за покровител на зимата, студа и снега. На 26 октомври завършва 
традиционният период - от Гергьовден до Димитровден, за наетите сезонни 
работници - пастири и ратаи. Затова и празникът на Св. Димитър се нарича 
още Разпус. На Димитровден е прието на трапезата да има ястия от птици и 
зеленчуци. Свети великомъченик Димитър е роден през ІІІ век, бил управител 
на Солун и открито изповядвал християнската вяра. Но бил хвърлен в тъмница 
и убит с копия от езичниците на император Галерий на 26 октомври 306 г. В 
иконографията се изобразява като светец конник, който язди на червен кон, 
в ръка държи копието си, с което убива военачалника Лий. Най- рано култът 
към светеца възниква в Солун - през V в. Скоро след това е пренесен в Тракия 
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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  ФЕРМЕРА  И  ЦАРЕВИЦАТА



Въпрос: След физиотерапия имам направление 
за санаториум. Докога е в сила това направление? 
Ако не успея да си намеря място, какво се случва? 
Отговор от НЗОК:  По линия на НЗОК Ви е необ-

ходимо направление (бл.МЗ-НЗОК № 7) за лечение 
по клинична пътека за физикална терапия и рехаби-
литация в лечебно заведение, сключило договор с 
касата по съответната клинична пътека. Направле-
нието за хоспитализация има срок на валидност до 
30 календарни дни от издаването му.
В случая Вие ще постъпите в СБР по линия на 

Националния осигурителен институт (НОИ) и не 
бихме могли да вземем отношение по въпроса. НЗОК 
не отговаря за условията при ползване на паричната 
помощ за профилактика и рехабилитация по програ-
мите на НОИ.  Информация може да получите от 
компетентната институция  -  чрез Контактния център 
на НОИ  0700 14 802  или чрез интернет страницата 
на НОИ - www.nssi.bg, меню „Обезщетения“, линк 
„Профилактика и рехабилитация”.

Въпрос: Издаване на Удостоверителен доку-
мент за пребиваване в друга държава (S1) 
Има ли възможност за бъде получен Удостове-

рителен документ за пребиваване в друга държава 
(S1), ако се намирам в друга държава (ЕС), нямам 
родител, настойник, пълномощник?
Отговор от НЗОК: Чрез официално кандидатства-

не  от Ваша страна  в чуждата здравноосигурителна 
институция, формуляр S1/S072 „Регистрация за 
медицинска помощ“ може да се изиска по служебен 
път  от  съответната районна здравноосигурителна 
каса (РЗОК). Съгласно (ЕО) Регламент 883/2004 
и (ЕО) Регламент 987/2009, уреждащи обмяната 
на европейски удостоверителни документи между 
осигурителните институции в ЕС, местната здрав-
на каса има задължението да изиска този, както и 
всякакви други документи, свързани със здравното 
осигуряване.
Възможен вариант за издаването на формуляр S1 

е да подадете заявление по образец в съответната 
РЗОК  -  лично или чрез упълномощено лице, по 
пощата или електронна поща и/или подписано с 
Квалифициран електронен подпис.
Тъй като РЗОК издава формуляра при наличие на 

законовите предпоставки съгласно европейските 
регламенти за координация на системите за социал-
на сигурност, за уточняване на случая следва да се 
обърнете към съответната районна здравноосигури-
телна каса (РЗОК). Адресите и телефонните номера 
на  РЗОК са публикувани на интернет страницата на 
НЗОК - www.nhif.bg - меню „Контакти“.

Въпрос: Мога ли да купя с рецептурната си 
книжка лекарство от друг град различен от този 
в който живея. Ще отсъствам от София една 
седмица но искам да се снабдя с лекарството си 
в срок. 
Отговор от НЗОК: Съгласно Националния рамков 

договор за медицинските дейности за 2020-2022 г., 
електронните предписания на лекарствени продукти 
за хронични заболявания, лекарствени продукти от 

ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ДЪЛЖИМИ
ДАНЪЦИ СЕ ПОДАВАТ ДО
КРАЯ НА ОКТОМВРИ

Предприятията и самоосигуряващите се, които са 
изплатили доходи на физически лица, извън тези по 
трудов договор, и са задължени по закон да удържат 
данък, подават декларации до 31 октомври за дължими 
данъци за третото тримесечие на 2022 г. 
Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 

201, ал. 1 от ЗКПО се подава в сроковете за внасяне на 
дължимите данъци. Авансовият данък за доходите от 
наем, от друга стопанска дейност и от други източници, 
удържан върху доходи, изплатени през третото триме-
сечие на 2022 г., също се декларира до последния ден 
на октомври 2022 г.
Формулярът се 

подава и от физи-
чески  лица ,  ако 
предприятието или 
самоосигуряващото 
се лице – платец на 
дохода, не е задъл-
жено да удържа и 
съответно да внася 
данък. Дължимите данъци се декларират в НАП до 
края на месеца, следващ тримесечието, през което е 
придобит доходът, като за приходи от наем или от друга 
стопанска дейност, придобити от физическите лица 
през третото тримесечие на годината, срокът съответно 
е 31 октомври 2022 г. 
Декларация за дължими данъци се подава в НАП и 

за окончателните данъци, удържани върху доходите на 
чуждестранни физически и юридически лица (напри-
мер върху възнаграждения за технически услуги, дохо-
ди от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и 
други), както и за окончателните данъци върху доходите 
от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени 
на местни и чуждестранни физически лица, на чуждес-
транни юридически лица (в случаите, когато данъкът 
е дължим) и на местни юридически лица, които не са 
търговци, включително общини.
Информация за попълване декларациите и внасяне 

на суми към бюджета, може да се получи в сайта на 
приходната агенция  или на телефона на НАП - 0700 18 
700 /на цена, според тарифата на съответния оператор/.  

ОЧАКВА СЕ ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСТВАТА 

ОТ БЛИЗО 382 МЛН. ЛВ.
Парите ще дойдат по линия на Плана за възстано-

вяване и ще могат да подпомогнат поне 636 земедел-
ски стопани
Инвестиции в технологична и екологична модер-

низация е първото направление, по което ще могат 
да кандидатстват регистрирани земеделски стопани 
за безвъзмездна финансова помощ от Националния 
план за възстановяване и устойчивост. Вижте повече 
за цялостното подпомагане на сектора по плана на 
адрс - https://agri.bg/novini/kak-shche-se-podpomaga-
zemedelieto-po-plana-za-ustoychivost.

Индикативният списък на възможните инвестиции 
е следният: 

• оборудване/съоръжения за съхраняване на живо-
тински и растителен торов отпадък; 

• оборудване/съоръжения за съхраняване на мине-
рални торове, необходими за производствената дей-
ност на стопанството; 

• оборудване/съоръжения за производство на енер-
гия от ВЕИ за собствено потребление, включително 
такива, използващи биомаса; 

• оборудване/съоръжения за преработка на отпа-
дъчни суровини от селскостопански продукти, из-
ползвани за собствено потребление; 

• оборудване за прилагане на прецизно земеделие 
за опазване на природните ресурси (оптимизиране 
на почвените обработки, употребата на торове и пре-
парати за растителна защита и др.); 

• инвестиции в мобилни кланични пунктове; 
• оборудване/съоръжения за превенция на екстрем-

ни прояви на неблагоприятни метеорологични явле-
ния, като градушки, измръзване, засушаване 

• системи и оборудване /включващи софтуер и/или 
хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни и 
информация от различните фази по отглеждане, про-
изводство, съхранение и продажба на селскостопан-
ски продукти (за растениевъдството – за събиране, 
обработка и анализ, отдалечен контрол, управление 
и мониторинг на данни за поливни норми, торови 
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До 25-ти октомври:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от рабо-

тодателя на авансовия 
данък, удържан през 
месец септември за до-
ходи от трудови право-
отношения.  

2. Внасяне от рабо-
тодателя на авансовия 
данък, определен по 
реда на чл. 42, ал. 6 от 
ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец септември, 
когато пълният размер на начислените от работодате-
ля доходи от трудово правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 октомври.
До 31-ви октомври
ЗМДТ
1. Плащане на втора вноска на данъка върху недви-

жимите имоти за текущата година.
2. Плащане на втора вноска на данъка върху превоз-

ните средства за текущата година.
3. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ да-

нък за четвърто тримесечие на текущата година.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника 

по ЗКПО за трето тримесечие. 
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните пре-
мии, дължим за предходното тримесечие. 

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 
от ЗДЗП за предходното тримесечие. 
ЗДДС
1. Регистрирано лице по чл. 154 от ЗДДС за достав-

ки на услуги с получатели - данъчно незадължени 
лица и с място на изпълнение на територията на дър-
жава членка, включително на територията на страна-
та, или по чл. 156 от ЗДДС за доставки на услуги с 
получатели данъчно незадължени лица и с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка, 
в която данъчно задълженото лице не е установено, 
включително по постоянен обект, и/или вътреобщ-
ностни дистанционни продажби на стоки на данъч-
но незадължени лица, и/или вътрешни дистанционни 
продажби на стоки на данъчно незадължени лица, по-
дава справка-декларация за предходното календарно 
тримесечие и внася дължимия данък.

2. Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава 
справка-декларация за дистанционни продажби на 
стоки, внасяни от трети страни или територии под 
формата на пратки със собствена стойност, ненад-
вишаваща левовата равностойност на 150 евро, с 
изключение на акцизни стоки, по които получатели 
са данъчно незадължени лица, които са установени, 
имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в 
държава членка, включително в страната, за данъчен 
период – месец септември и внася дължимия данък.
Забележка: В случаите на подаване от регистрирано 

лице по чл. 154, чл. 156 и/или чл. 157а от ЗДДС на 
справка-декларация, ако последният ден на месеца, 
следващ данъчния период, за който се отнася декла-
рацията, е неприсъствен ден, срокът ще бъде спазен 
при подаване на справка-декларацията до последния 
ден на месеца, включително.    

 ЗДДФЛ
1 Деклариране и внасяне на дължимия авансово 

данък от физически лица, придобили доходи от сто-
панска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от 
друго възмездно предоставяне за ползване на права 
или имущество през третото тримесечие на годината, 
когато платецът на дохода не е задължен да удържа 
данъка.

2. Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 
43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, удържан 
от предприятията и самоосигуряващите се лица за 
доходи, придобити от физическите лица през третото 
тримесечие на годината.

3. Деклариране и внасяне на дължимите за третото 
тримесечие окончателни данъци по глава шеста от 
ЗДДФЛ, с изключение на окончателния данък, дъл-
жим от местни физически лица за доходи от източни-
ци в чужбина.

4. Деклариране и внасяне от търговските банки и 
клоновете на чуждестранни банки в страната на окон-
чателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходи-
те от лихви по банкови сметки на местни физически 
лица, придобити през м. септември.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2022г.

норми, състояние на почвата и културите, добиви и 
др.; за животновъдството – за проследяване на здра-
вословното състояние на животните, норми на хра-
нене, продуктивност, и др.);

• цифрови решения, които подобряват процеса по 
отглеждане на селскостопанските култури и живот-
ни и способстват за оптимизиране на обема на на-
правените вложения; 

• автоматизация и роботизация на отделните фази 
на производствените процеси (за растениевъдство-
то – при торене, растителна защита, управление на 
климата, превенция от неблагоприятни климатични 
събития и др.; за животновъдството – въвеждане на 
системи за механизирано хранене, доене, поене и 
почистване, системи за управление и наблюдение на 
животновъдните стопанства, включително в пчелар-
ството, системи за управление на тора, електропас-
тири, GPS системи за идентифициране на постоянно 
затревени площи, дронове и др.);

• други активи, свързани с опазване на околната 
среда, климата и природните ресурси.
За определяне на инвестиционните нужди и ос-

новните финансови параметри на подкрепата са 
използвани данни от прилагането на Подмярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР. По 
нея са проведени два приема (през 2015 г. и 2016 г.).
По Плана за възстановяване и устойчивост се 

предвижда интензитет на помощта 50%. При инди-
кативен бюджет от 381,7 млн. лв. и максимален раз-
мер на субсидията от 500 000 лв. ще могат да бъдат 
подпомогнати минимум 636 земеделски стопани, из-
числяват от Министерството на земеделието.

групи IА, IВ и IС, както и всички останали лекарствени 
продукти (с изключение на съдържащите наркотични и 
упойващи вещества), и електронните предписания на 
медицински изделия и диетични храни за специални 
медицински цели, се изпълняват в аптеки, работещи по 
договор с НЗОК, без оглед на тяхното месторазположе-
ние или избора на общопрактикуващ (личен) лекар от 
задължително осигуреното лице.
Следователно лекарственият продукт с електронно 

предписание може да Ви бъде отпуснат в аптека, склю-
чила договор с НЗОК, на територията на цялата страна.



ПОДРЯЗВАНЕ НА МАЛИНИТЕ И
ПОДГОТОВКА ЗА ЗИМАТА

Подрязването на малините 
е основна част от подготовка-
та им за зимата. От правилно-
то и навременно провеждане 
на тази процедура зависи до 
голяма степен качеството и 
количеството на реколтата 
през следващата година. Важно е да се спазват не само 
правилата, но и времето за резитба.
Защо е необходимо есенното подрязване на малините?
Подрязването е необходимо не само да се предотврати 

прекомерния растеж на храстите. В комбинация с правил-
ните грижи тази процедура гарантира здрави растения и 
богата реколта. Комплексните резултати са:

– повишаване устойчивостта на растенията на болести;
– подобряване на вкусовите качества на плодовете;
– увеличаване на добивите;
– подмладяване на храстите;
– прореждане на плододаващите издънки и коригиране 

на гъстотата.
Цикълът на развитие на малините е двугодишен и 

подрязването трябва да бъде съобразено с това. Без навре-
менното отстраняване на старите разклонения, притокът 
на хранителни вещества към младите издънки намалява, 
а това дава негативно отражение върху добивите.
Кога трябва да се извърши есенното подрязване на 

малините?
Много важно е да се избере правилното време за про-

веждане на тази процедура. Ако подрязването се проведе 
твърде рано, храстите могат да пуснат нови издънки, а ако 
се закъснее, тогава растенията няма да бъдат подготвени 
за зимните условия. Специалистите препоръчват подряз-
ването на малините, заедно с други мерки за подготовка 
на растенията за зимата, да се проведе около две седмици 
преди настъпване на застудяването – при средни денонощ-
ни температури от порядъка на 7-10 градуса по Целзий.
За точни срокове не може да се говори. Това зависи от 

региона и конкретните климатични условия – процедурата 
може се извършва в края на септември в по-високите и 
студените части на страната, а в южните и през ноември.
Времето често ни поднася сюрпризи и затова е нужно 

да се ориентираме по текущите прогнози на синоптиците, 
за да не пропуснем по-ранно захлаждане.
Кои части от храстите трябва да се отстраняват?
За провеждане на качествено подрязване на малините 

е необходима предварителна оценка на състоянието на 
растенията. На отстраняване подлежат:

– млади и слаби издънки, които не са в състояние да 
оцелеят през зимата;

– болни или нападнати от вредители разклонения и 
издънки;

– двугодишните издънки, които вече са плододавали 
през текущия сезон;

– счупени, наранени или неправилно развити стъбла;
– летораслите, водещи до нежелана гъстота и неправил-

но разположение на храстите.
Резултатът от подрязването е забележимо оформен 

храст, състоящ се от млади и добре развити издънки. Всич-
ки отстранени части само ще затрудняват пълноценното 
подхранване и развитие.
Схема за подрязване на малините
Подрязването на малините се извършва с остра ножица, 

като се спазва следната схема:
– отстраняване на двугодишните стъбла до корена;
– изрязване на неузрелите и слаби издънки;
– регулиранене на натоварването в зависимост от силата 

на храста, като 6-10 леторасли се считат за норма;
– здравите издънки се изрязват под ъгъл на 1/3 от висо-

чината, а болните до корен;
– при линейно формиране броят на издънките се нама-

лява наполовина и се изрязва 2/3 от височината;
– с помощта на лопата се отстраняват младите разкло-

нения, излизащи извън формирането, ако има такива;
– с помощта на работна ръкавица се отстраняват ръчно 

повечето листа, останали по стъблата.
След приключване на процедурата е добре почвата да 

се поръси с пепел за дезинфекция.
За успешно зимуване, в допълнение към резитбата, 

почвата трябва да се разхлаби и натори, а за целта се из-
ползват предимно органични торове. От минералните се 
внасят само двукомпонентни (без азот), като не се забравя, 
че хлорът е противопоказен за малините.

КАК ДА СЕ ОТЪРВЕТЕ ОТ ДОСАДНИТЕ 
МУХИ С БИЛКИ И АРОМАТИ

Мухите могат да бъдат доста досадни, тъй като те 
са постоянно около нас и ние махаме с ръце, за да ги 
накараме да си отидат и да се отървем от тях, но те 
просто се връщат отново!
Освен това те живеят около месец, през което време 

постоянно се размножават, така че борбата срещу тях 
никак не е лесна. Плюс това имайте предвид, че те 
са бързи и летят!
И все пак има напълно ефективни естествени начи-

ни да се отървете от мухите - тези досадни паразити.
Мухите имат свои естествени слабости, така че, ако 

ги познавате, лесно можете да ги елиминирате. Те са 
много привързани към миризма и светлина, така че 
билки и етерични масла със силни аромати могат да 
служат като естествени репеленти.
Предлагаме 3 начина за естествено отблъскване на 

мухите:
1. Карамфил и лимон
Мухите мразят миризмата 

на карамфил и когато го 
комбинирате с лимон, ще 
получите мощно, безопасно, 
естествено отблъскващо му-
хите средство.
Ще имате нужда от лимон и карамфил. Трябва да 

нарежете лимона на половинки, а карамфилчетата да 
забодете в сърцевината. След това поставете лимона 
на масата си и няма да имате абсолютно никакви 
проблеми с мухите!

2. Направете си сами спрей против мухи
Можете успеш-

но да се отървете 
от мухите, като из-
ползвате и домаш-
но  отблъскващ 
спрей. Трябва да 
избягвате търгов-
ските спрейове за 
борба с насекоми-

те, тъй като те са пълни с химикали. Поради силната 
миризма на лимонената трева и ментата можете да 
използвате етеричните им масла.
Ще имате нужда от:
- 2 с.л. течен сапун, разреден
- 10-12 капки етерично масло от мента
- 10-12 капки етерично масло от лимонена трева
- спрей - 1 бутилка
- вода - 1 ч.ч.
Смесете водата и сапуна за съдове в бутилката със 

спрей. След това добавете 10 до 12 капки етерично 
масло от мента и 10 до 12 капки етерично масло от 
лимонена трева. Затворете бутилката със спрей, раз-
клатете, за да я разбъркате, и напръскайте из цялата 
къща. Също така, за да се отървете от мухите навън, 
напръскайте с тази смес на всеки 2 седмици.

3. Етерично масло от лавандула
Лавандулата може да слу-

жи и като мощен мухомор 
поради интензивния си аро-
мат. Ще имате нужда от:

- етерично масло от ла-
вандула

- гъба
- буркан с капак
Трябва да поръсите с няколко капки етерично масло 

от лавандула върху гъбата и след това да я поставите в 
буркана. Затворете го плътно и го оставете за няколко 
часа или до следващата сутрин, за да концентрирате 
миризмата. След това можете да го отворите леко и 
да го поставите, където е необходимо в къщата, за да 
държи мухите далеч.
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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!

Гид в планината обяснява на туристите:
- Този участък е много опасен и трябва да пре-

минете над пропаста много внимателно. Ако се 
подхлъзнете и паднете съветвам ви непременно да 
погледнете на ляво. Открива се удивителна гледка.

Мъж се прибира пиян вкъщи.
- Пешо, къде ходиш бе?
 - В бара !
 - И какво прави в бара?
- Ааа... помагах!
- И как помага?
- Изпразвахме бутилки! 

ГИНКО  БИЛОБА 
Гинко билоба е най-стари-

ят дървесен вид, познат на 
света. Възрастта му се оценя-
ва на цели 200 млн. години. 
Това дърво е представител на 
цял клас голосеменни расте-
ния, които съществуват още 
от времената на динозаврите.
Откритите вкаменелости на гинко билоба показват, 

че дървото не се е променило през вековете и е запази-
ло ценните си качества и до днес. Много дълго време 
гинко билобата е считано за изчезнал вид от дивата 
природа, но през 17 век немски учени се натъкват на 
него в Китай.
Гинко билоба представлява листопадно дърво, което 

достига 20-25 метра височина и възраст до 2500 годи-
ни. Листата му са ветриловидни, дълги между 5-15 см. 
Семето е около 2 см, обвивото в месеста обвивка, с 
форма на джанка. То съдържа маслена киселина, която 
придава изключително неприятна миризма на плода.
В Китай гинко билоба се отглежда най-малко от 

1500 години. Първите сведения за дървото в евро-
пейските източници са от 1690 година. Пренесено е в 
Европа след 18 век, а днес е една от най-изследваните 
билки в целия свят.
В наши дни гинко билоба се отглежда в различни 

краища на Земята по паркове и градини. Понася учуд-
ващо добре токсичните градски условия, което прави 
много интересен факта, че преди няколко милиона 
години дървото е било на път да изчезне. Няколко 
дървета гинко билоба са сред единствените оцелели 
от атомната експлозия над Хирошима. Те са разполо-
жени едва на 2 км от мястото на взрива.
Състав на гинко билоба
В състава на това чудодейно дърво влизат две основни 

групи активни вещества флавонгликозиди и терпен-
лактони. Тези групи са много добре представени от гин-
коглиди А, В и С, кверцетин, билобалид и кемпферол. 
Гинколидите и билобалидите са редки фитохимикали, 
които учените откриха в последните години.
Избор и съхранение на гинко билоба
Гинко билоба може да се закупи под формата на 

хранителна добавка в специализираните магазини. 
Цената варира според броя на капсулите в опаковката. 

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

ЯБЪЛКОВ  СЛАДКИШ  С
ОРЕХИ  И  КАНЕЛА   

Продукти: 
• зелени ябълки – 4 бр.
• захар – 2 ч.ч.
• яйца – 2 бр.
• брашно – 2 ч.ч.
• прясно мляко – 100 мл
• бакпулвер – 1 пакетче 10 г
• ванилена захар – 1 пакетче 10 г
• канела – 3 ч.л.
• краве масло – 125 г
• олио – 1/2 ч.ч.
Приготвяне:  
Ябълките се обелват, режат на кубчета и оставят 

в купичка.
В отдела купа разбиваме първо яйцата и захарта 

до получаване на гладка хомогенна смес. Прибавяме 
бакпулвера, ванилията, канелата, олиото и омекналото 
полуразтопено краве масло, брашното и прясното 
мляко.
Разбиваме всичко до получаване на много гъсто 

тесто. Прибавяме ябълките и разбъркваме с дървена 
лъжица.
Изсипваме във форма за печене, която е намазнена, 

поръсваме с натрошените орехи и печем на предва-
рително загрята на 160-170 градуса фурна.
Печем ябълковия сладкиш около 40-45 мин.


