
16 - 22 януари 2023 г., година (XIX), 2 /885

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

По стара традиция на този ден в село Сатовча за 
здраве и благополучие всички жители християни, 
мюсюлмани и роми се събират покрай най-дъл-

боката част на реката, която преминава през селото, за ритуала по спасяването на кръста. 
След тържествена литургия и богоявленско освещаване на водата, свещеникът хвър-

ля Светия кръст във водата и по каноните на вярата мъже или юноши се хвърлят въпре-
ки студа и ниската температура и го „спасяват“/изваждат от водата.
По традиция и тази година във водите на местната река „Бистрица“ в село Сатовча  

се извърши традиционното хвърляне на символа на Христовата вяра, като кръста беше 
спасен от младежът Николай Шкуртов от Сатовча, който с бързи и смели движения 
стигна пръв до него. 
Поверието за този ден е, че колкото по-студен е денят, толкова по-богата и благодатна 

ще бъде годината. Ако кръста замръзне във водата годината ще дава здраве и голям 
берекет, а този който извади кръста ще е здрав през цялата година. 
Празникът Йордановден е един от най- значимите в християнската религия и има 

различни имена в страната - Кръстовден, Водици, Водокръщи и други. На този ден се 
почита светеца Йоан Кръстител, който според библейската легенда е покръстил Исус 
Христос във водите на река Йордан. 

б

На 23 декември 2022 г.  
се проведе заседание на 
Общински съвет – Сатовча. 
Общинският съвет – Са-

товча, прие:
- План-сметка по чл. 66 от 

Закона за местните данъци 
и такси за 2023 година на 
община Сатовча;

- изменение на Наредба-
та за определяне и адми-
нистриране на местните 
данъци на територията на 
община Сатовча;

- актуализация на Поименния 
списък за капиталови разходи на 
община Сатовча за 2022 г.;

-  актуализация на Програмата 
за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост, 
през 2022 г. ;

- извършените през 2022 година 
от „Водоснабдяване и канализа-
ция“ – ЕООД, Благоевград, инвес-
тиции на територията на община 
Сатовча като част от одобрената 
Подробна инвестиционна програ-
ма на Дружеството в публични 
ВиК активи с обща стойност на 
обектите 85 210,59 лв.
Общинският съвет даде съгласие:
- за кандидатстване на община 

Сатовча по процедура чрез под-
бор на проектни предложения 
BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за 
децата“, финансирана по Про-
грама „Развитие на човешките 
ресурси“ 2021-2027 г., с проектно 
предложение „Бъдеще за децата 

в община Сатовча“;
-  за възстановяване на средства 

по сметката на община Сатовча на 
натрупаните и неусвоени средства, 
представляващи месечни обез-
печения и отчисления по чл. 60 
и чл. 64 от Закона за управление 
на отпадъците за 2022 г., внесени 
от община Сатовча по банковата 
сметка за чужди средства на РИ-
ОСВ – Смолян;

- за ползването на оборотни 
средства от община Сатовча по 
проектите „Осигуряване на топъл 
обяд в община Сатовча“ и „Грижа 
в дома“;

- за прекратяване на съсобстве-
ност между община Сатовча и 
собственика по Нотариален акт 
за собственост № 177 от 2015 г. 
на УПИ XIV, кв. 7 по плана на с. 
Слащен, общ. Сатовча;

- за разпореждане с бракувани 
дълготрайни материални  активи, 
отписани от актива на баланса на 
община Сатовча.

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33

E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 102

Във връзка с проекта „Споделяне и зачи-
тане на нашите кулинарни и традиционни 
култури”, Програма „Еразъм+”, Ключова 
дейност 2, Стратегически партньорства, 
г-жа Силвина Адамова – старши учител 
по физика и астрономия и технологии и 
предприемачество, проведе интересен и 
забавен практически урок с учениците от 
прогимназиален етап на тема „Технология 
на храната“.
Основните цели бяха:
• запознаване на учениците с топлин-

ните процеси за обработка на хранителни 
продукти;

• усвояване на знания за начини и режими 
за пестене на време и енергия при топлин-
ната обработка на хранителните продукти;

• формиране на умения за разграничава-
не на уреди и домакински съдове;

• формиране на умения за съставяне на 
технологична схема и приготвяне на ястия 
от различни продукти.
След проведената дискусия от страна 

на учителя, учениците подбраха типични 
местни рецепти за ястия и сътвориха за-
едно с родителите си разнообразни кули-
нарни вкусотии, които с удоволствие бяха 
дегустирани.
Чрез този урок, учениците научиха спе-

цифичните техники за приготвяне на кули-
нарни продукти, развиха креативното си 
мислене и качествата – точност, прециз-
ност, наблюдателност, предприемчивост и 
инициативност.

КУЛИНАРНА РАБОТИЛНИЦА В ЧАСОВЕТЕ ПО 
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  

НОИ ОБЯВИ СУМАТА ЗА КУПУВАНЕ НА
СТАЖ ПРЕЗ 2023Г.
Напомняме, че без промяна от 

началото на 2023 г. остава сумата, 
която лицата внасят за така наре-
ченото закупуване на осигурите-
лен стаж – 140,58 лв. за всеки не-
достигащ месец.
Тя няма отношение към увели-

чението на минималната работна 
заплата, а се изчислява като про-
цент от минималния осигурите-
лен доход за самоосигуряващите 
се, родени преди 1 януари 1960 г.
От 1 януари т.г. минималната 

възраст за пенсиониране се вди-
га с по два месеца за жените и с 
по един за мъжете. Така вече же-
ните трябва да имат навършени 
62 години, а мъжете 64 години 
и 6 месеца. Възрастта за пенсия 
ще продължи да расте до 2029 г. 
за мъжете и до 2037 г. за жените, 
когато ще се изискват навършени 
65 години за мъжете и за жените, 
след което пенсионната възраст 
ще бъде изравнена. 
Относно втората промяна – за 

осигурителния стаж, обяснява че, 
че през тази година жените тряб-
ва да имат положен осигурителен 
стаж от 36 години и 4 месеца, а 
мъжете – 39 години и 4 месеца. И 
стажът, както възрастта, ще про-
дължи да расте до 2029 г. за мъже-
те, когато ще достигне 40 години, 
и до 2037 г. за жените, от които ще 
се изискват 37 години стаж.
Хората имат право и на ранно 

пенсиониране, но не по-рано от 

една година преди навършване 
на пенсионната възраст за съот-
ветния човек и при условие, че 
е придобил пълния изискуем за 
него осигурителен стаж. От 2023 
г. от тази възможност могат да се 
възползват жените, навършили 61 
години при стаж от 36 години и 4 
месеца, както и мъжете, навърши-
ли 63 години и 6 месеца с наличен 
осигурителен стаж 39 години и 4 
месеца. Тази пенсия се отпуска 
с пожизнено намаление от 0,4 на 
сто за всеки месец, недостигащ на 
лицето до общата пенсионна въз-
раст.
Според приетия удължителен 

бюджет пенсиите ще се повишат с 
12% от 1 юли т.г., както предвиж-
да швейцарското правило, тоест 
с 50% от ръста на осигурителния 
доход и 50% от инфлацията, каз-
ват от института. Ако парламен-
тът не приеме други промени, ми-
нималната пенсия остава 467 лв., 
а така нареченият таван, който бе 
увеличен от 1 октомври миналата 
година, е 3400 лв. и за 2023 г.



Мъдър учител искал да представи на своите 
ученици трите типа хора, с които животът ни среща. 
Затова той им дал три играчки и ги попитал дали 
намират разлики между тях.
Учениците погледнали играчките и отговорили, че 

те им изглеждат напълно еднакви. Учителят обаче 
помолил да ги разгледат по-добре. Тогава учени-
ците забелязали, че имат дупки на различни места.
Първата играчка имала дупки на двете уши и 

когато един от учениците прокарал игла с конец, 
тя влязла през едното ухо и излязла през другото.
Втората играчка имала една дупка на ухото и 

една на устата и когато конецът се промушил пред 
дупката в ухото, излязъл през устата.
Третата играчка имала само една дупка в ухото 

и когото прекарали конеца през нея, той останал 
в играчката.

- Всеки човек е заобиколен от три типа хора, които 
приличат на тези играчки. Първите се преструват, че 
ви слушат, но истината е, че не обръщат внимание 

на думите ви и те влизат през едното им ухо и из-
лизат през другото, точно като при първата играчка.
Има и хора, които ви изслушват, но след това ще 

разпространяват думите ви, за да ви наранят, както 
показа втората играчка.
Но има и трети тип хора, които наистина ще се 

интересуват от вас и ще пазят тайните ви, както 
конецът остана в третата играчка, казал мъдрият 
учител на своите ученици.

21 Януари 2023г., Събота,
 Международен ден на прегръдката
 Прегърнете човека до вас, даже да 

не ви е много близък. Прегръдката 
е символ на топлота и приятелство, 
дарява доверие и обич. Една китайска 
мъдрост гласи: „Ние, хората, сме ро-
дени като ангелите, с едно крило. За 
да полетим, трябва да се прегърнем...“ 
Прегръщайте се, не само днес, а всеки 
ден! Прегръщайте се! Имаме нужда 
от четири прегръдки дневно, за да 
оцелеем. Имаме нужда от осем пре-
гръдки, за да поддържаме добрата си 
форма. Имаме нужда от дванадесет прегръдки всеки ден, за да растем... Да прегръщаш 
е здравословно. Прегръдките помагат на имунната система, правят те по-здрав, лекуват 
депресията, намаляват стреса, помагат да заспиш по-лесно, въодушевяват, подмладяват, 
нямат неприятни странични ефекти. С една дума, прегръдките са вълшебно лекарство. 
Да прегръщаш е нещо напълно естествено - екологично чисто, с естествена сладост, без 
пестициди, без консерванти, без изкуствени съставки, и е 100 процента здравословно. 
Прегръщането няма никакви недостатъци. Няма подвижни части, няма батерии, които да 
се изтощават, няма нужда от профилактични прегледи, има ниска консумация и висока 
производителност на енергия, няма инфлационни процеси, от него не се напълнява, 
няма месечни вноски, не са необходими застраховки, защитено е от кражба, не се облага 
с данъци, няма замърсяващ ефект и разбира се, има стопроцентова възвращаемост....

 Ден на родилната помощ 
Чества се официално от 1951 г. на Бабинден 

тогава на 8 януари. С въвеждането на Григориан-
ския календар през 1916 г., датата се измества с 
13 дни напред. Българската православна църква 
приема тази промяна през 1968 г. Така се стига 
до отбелязването на Бабинден на две различни 
дати, добили гражданственост според двата 
календара - на 8 януари (денят след Ивановден 
по църковния календар) и на 21 януари, който от 
1951 г. се празнува по гражданския календар и 
като Ден на родилната помощ.

К О Н К У Р С „КУКЕРИ“  2023
Народно читалище „Съгласие 1905″ гр. Българово и Кмет-

ство гр. Българово, Община Бургас, обявяват Петнадесети 
национален конкурс за детско творчество „КУКЕРИ“. 
Целта на конкурса е да запознае децата с традицион-

ните български обичаи и маскарадни игри, да провокира 
и поощри интереса им към богатия български фолклор, 
да даде възможност за изява на детската фантазия, чрез 
интерпретация на народното творчество, за да приобщи 
подрастващите към богатството и мъдростта на народните 
традиции. В източна България кукери играят до Заговезни, 
затова темата на конкурса обединява традициите за почи-
тане и на двата празника.
Очакваме рисунки, фотографии, видеоклипове, стихове 

и есета посветени на подготовката и провеждането на Ку-
керски игри, на обичаите „хамкане“ и „прошка“ на Сирни 
заговезни, или на сцени запечатали мигове на прошка, помирение и извинение.
В конкурса могат да участват деца на възраст от 5 до 18 години от цялата страна, 

разделени в три възрастови групи. Всеки участник може да изпрати до две творби в 
следните категории:

- Изобразително изкуство – рисунка (графика, акварел, темпера, акрил и др.) във 
формат А3 или А4

- Приложно изкуство – маска, колаж, скулптура и др.;
- Фотография разпечатани във формат А4;
- Литература – стихотворения, есета, спомени, интервюта, приказки и други (до 

две страници) ( файл  Word ).
Детските творби от категория Изобразително изкуство, Приложно изкуство и Фото-

графия, очакваме на адрес: Град Българово, НЧ „Съгласие 1905“, ул.“Първи май“ №1, 
за конкурс „КУКЕРИ“ с данни за името и възрастта на участника, адрес, училище или 
школа, име, телефон и e-mail на родител или ръководител.
Фотографиите и литературните творби можете да изпратите в електронен вариант на 

e-mail: saglasie1905konkurs@abv.bg   , като посочите името и възрастта на участника, 
адрес, училище или школа, име, телефон и e-mail на родител или ръководител.
Творбите, участващи в конкурса няма да бъдат върнати на авторите.
Краен срок за участие в конкурса - 17.02.2023 година. 
Във всяка категория ще бъдат раздадени първа, втора и трета награда, както и награда 

за най-добра школа в категорията. В конкурса за най-добра школа се допускат тези от 
тях, които имат поне 5 индивидуални участника. Всеки участник ще получи диплом.
Заключителният етап на конкурса ще се проведе на 26.02.2023 г. (заговезни) с изложба 

на детските творби в НЧ „съгласие 1905“, награждаване на победителите  и кукерски 
игри на площада в град Българово.
Повече информация за конкурса: Веселка Йорданова – 0884 704413
e-mail: saglasie1905@abv.bg   интернет страница: http://nchsaglasie1905.ecocleantm.com

16 Януари 2023г., Понеделник,
Професионален празник на хората, рабо-

тещи в областта на растителната защита
 На 16 януари се отбелязва професионалния 

празник на хората, работещи в областта на 
растителната защита (обявен с Решение на 
Министерски съвет от 28 септември 2005 г.). 
Преди 126 години, с указ на княз Фердинанд от 
16 януари 1896 г., е утвърден първият нормати-
вен акт в България в областта на растителната 
защита: „Закон за мерките против филоксер-
ната зараза (чума по лозата) и за възстановяването на опустошените от нея 
лозя“. С него се поставя официално регламентираното начало на борбата с 
вредителите по растенията и на растителнозащитната дейност у нас.

18 Януари 2023г., Сряда,
Международен ден на Снежния човек
Легендата разказва, че първият снежен човек в исто-

рията е направен на 7 януари 1809 г. в Ю Клер, Уискон-
син. Вернън Н. Пол решил да направи снежния човек 
за 9-годишната си дъщеря Йети Пол. Старо предание 
разказвало, че в Деня на Коледните подаръци идват 
елфите и взимат за себе си всички коледни дарове, 
предназначени за децата. Пол обяснил на малката Йети, 
че снежният човек ще държи далеч палавите елфи от 
подаръците. Момиченцето веднага разказало на своите 
приятели и така пред всички домове в градчето се появили снежковци. 

Атанасовден 
Атанасовден се празнува на 18 януари. Разрешава 

се вино и елей. Св. Атанасий бил голям защитник на 
Православната вяра. Участвал в Първия Вселенски 
събор, дето се показал с благодатно озарен ум в защи-
та на вярата против ереста на Арий. На 28-годишна 
възраст, след смъртта на архиепископ Александър, 
е ръкоположен за архиерей на негово място в Алек-
сандрия. За вярата преследван в изгнание 15 години. 
Атанасовден: Имен ден празнуват: Атанас, Ата-

наска, Наска, Наско, Hасo, Hася, Начо, Tанас, Таньо, 
Таню, Тинка. 

20 Януари 2023г., Петък,
Петльовден - Св. патриарх Евтимий Търновски 

Имен ден празнуват: Евтим, Евтимия, 
Ефтим, Евтимий, Ефтимия. Този ден е 
посветен на паметта на Преподобни 
Евтимий Велики, роден в град Милетин 
и живял през V век, както и на паметта 
на българския патриарх св. Евтимий 
Търновски (ок.1327 - 1402). По народ-
ному празникът е известен като Ихтим, 
Ихтима, Петльовден, Петеларовден или 
Петларовден. Последните три названия 
са свързани с основната обредна прак-
тика - жертвоприношение на петел. Петел се коли във всяка къща с мъжка 
челяд. Обикновено жертвеният акт се извършва на къщния праг, който според 
традиционните народни схващания разграничава усвоеното пространство на 
дома от дивата природа. Петелът се коли от петнадесет-шестнадесетгодиш-
но момче, което трябва да отговаря на изискването за „полова чистота“, т. 
е. момчето не трябва да е имало сексуална връзка. В ситуацията на обреда 
юношата се нарича „петелар“. След като заколи птицата, той прави кръстен 
знак с нейната кръв по челата на всички момченца в къщата, за да бъдат 
здрави през цялата година. С кръвта на петела се рисуват кръстове и по 
външните страни на вратите и портите. 

Кръщене в Кръщене в 
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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

ПРИТЧАТА  ЗА  ТРИТЕ  ТИПА  ХОРА  В  ЖИВОТА  НИ



Получения  формуляр S041 от Великобритания тряб-
ва да представите в териториалната дирекция/офис на  
Националната агенция за приходите (НАП) по посто-
янен 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.

Въпрос: Аз съм пенсионер и ми беше извършена 
смяна на коленна става преди една седмица по Здрав-
на Каса. Бих искала да попитам, имам ли възмож-
ност да ползвам рехабилитация по Здравна Каса 
след изписването ми от болницата и евентуално 
каква е процедурата? 
Отговор: В рамките клинична пътека № 265 „Физи-

кална терапия и рехабилитация при болести на опорно-
двигателен апарат“ се провежда рехабилитация при 
пациенти страдащи от заболявания на опорно-двига-
телната система.  НЗОК заплаща една хоспитализация 
в рамките на една календарна година за клинична 
пътека № 265  при наличие на съответните показания. 
При пациенти, лекувани по тази клинична пътека, се 
заплаща повторна хоспитализация в рамките на същия 
период само по диагнози, включени в рубрики Т91.1; 
Т91.2; Т92.1 до Т92.8; Т93.1 до Т93.6; Т95.0 до Т95.3; 
Z89.5, Z96.6 и Z97.1, т.е. и при случаи на наличие на 
ортопедични импланти на стави. 
Направление за  хоспитализация може да бъде изда-

дено както от лечебното заведение за болнична помощ, 
така и от общопрактикуващия лекар, при условие че в 
епикризата е вписана необходимостта от  провеждане 
на физиотерапия  в болнични условия. Специалист 
физиотерапевт от извънболничната помощ също може 
да издаде направление за хоспитализация по клинична 
пътека за рехабилитация и физиотерапия, на основа-
ние недостатъчен терапевтичен ефект от провеждана 
рехабилитация в извънболничната помощ 

Въпрос: От 03.07.2019 година живея и работя 
в Англия. В България съм здравно осигурена. 
Възнамерявам да се прибера в родината си след 
няколко месеца. Как да възстановя здравно-оси-
гурителните си права и в България? 
Отговор: За да се признае Ваш  период на здравно 

осигуряване, завършен във Великобритания, трябва 
да бъде изискан по служебен път британски удос-
товерителен документ – формуляр S041. За целта 
е необходимо да попълните заявление по образец 
- „Заявление за служебен обмен на документи за 
завършени здравноосигурителни периоди съгласно 
член 6 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 12(1) 
от Регламент (ЕО) № 987/2009“), публикувано 
на  интернет  страницата на НЗОК (www.nhif.bg) 
в рубрика „Международна дейност“, подрубрика 
„Европейска интеграция“ – линк „Сумиране на 
здравноосигурителни периоди, придобити в раз-
лични държави от ЕС“.
Към заявлението се изисква да  бъде приложена 

попълнена от Вас анкета на английската осигури-
телна институция – HMRC (CA3916 application 
form) и изброените в нея документи. Възможно 
е да ги подадете в Централното управление на 
Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на 
НЗОК) или в районната здравноосигурителна каса 
(РЗОК) по Ваш постоянен адрес или по избор на 
личен лекар. Освен лично или чрез упълномощено 
лице,  заявление може да подадете по пощата или 
електронната поща и/или  подписано с Квалифици-
ран електронен подпис.
За допълнителна информация във връзка с по-

даване на  необходимите документите може да се 
обадите  в ЦУ на НЗОК на  тел.: +359 2 965 9116 
или в съответната РЗОК. Адресите и телефонните 
номера на  районните здравноосигурителни каси 
са публикувани на интернет страницата на НЗОК 
в меню „РЗОК“.

КАКВИ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ 
МОЖЕМ ДА ПОЛЗВАМЕ

Данъкоплатците, 
които желаят да нама-
лят общата си годиш-
на данъчна основа 
за 2022 г., попълват 
Приложение № 10 от 
формуляра по чл. 50 
от ЗДДФЛ. Лицата, 
извършващи дейност 
като търговци, едно-
личните търговци и 
земеделските стопани, избрали този ред на облагане, 
подават декларациите си от 1 март до 30 юни. 
И през тази година гражданите, получили облагаеми 

доходи през 2022 г., ще имат възможността да намалят 
данъчната си основа с предвидените в закона данъчни 
облекчения. Ако, след ползването им се формират суми 
за възстановяване, те се изплащат в срок от 1 месец 
след подаването на декларацията.
Едно от най-важните условия за ползване на данъчни-

те облекчения е лицата да нямат публични задължения, 
подлежащи на принудително изпълнение. Съветваме 
гражданите преди да заявят ползването на данъчно об-
лекчение да проверят с персонален идентификационен 
код (ПИК) данъчно-осигурителната си сметка онлайн 
за задължения, за да избегнат неудобства.
От приходната агенция очакват отново завишен 

интерес към данъчното облекчение за деца и за деца 
с увреждания, поради по-високите суми, които се 
приспадат от годишните данъчни основи  за 2022 г. 
В зависимост от облагаемите доходи на родителите 
за миналата година,  ще получат съответно до 600 лв. 
за едно дете, до 1200 лв. за две и до 1800 лв. за три и 
повече деца.
За отглеждане на едно дете с увреждания сумата за 

получаване е до 1 200 лв.
За втора поредна година гражданите могат да се 

възползват и от данъчното облекчение за ремонт и/
или подобрения на собствено жилище за направените 
през 2022 г. плащания за труд в общ размер до 2000 лв. 
За целта е необходимо собствениците да разполагат с 
документи, удостоверяващи плащането за труд.

 Младите семейства пък могат да намалят годишната 
си данъчна основа с лихвите, заплатени по първите 100 
000 лева от главницата по ипотечен кредит за закупува-
не на жилище. За да ползват това данъчно облекчение, 
те трябва да са съпрузи, поне единият от тях да не е на-
вършил 35 години към датата на сключване на договора 
за ипотека и жилището да е единствено за семейството.
Друго облекчение, от което могат да се възползват 

данъкоплатците, е за намалена работоспособност. То е 
за лица с 50 и над 50 на сто инвалидност и им дава въз-
можност да намалят данъчната си основа със 7920 лв.
С направените през годината лични вноски за до-

пълнително доброволно осигуряване в общ размер до 
10 на сто може да се намали сумата от годишните да-
нъчни основи. Тази сума може да бъде намалена в общ 
размер до 10 на сто и за лични вноски за доброволно 
здравно осигуряване и премии/вноски по договори за 
застраховки „Живот“.
Данъкоплатците, които през годината закупуват осигу-

рителен стаж при пенсиониране също могат да намалят 
данъчната основа с размера на направените вноски.
Лицата, които през 2022 г. са правили различни да-

рения, като например на болници, социални домове, 
БЧК, за култура и други, имат възможност да намалят 
данъчната си основа с общо до 65% след като приложат 
към годишната данъчна декларация копия на докумен-
ти, удостоверяващи статута на лицето, което получава 
дарението, и че то е получено.
Условията за ползване на всяко едно от данъчните 

облекчения са подробно описани в сайта на НАП и 
Фейсбук страницата на ведомството. Консултация по 
тези въпроси може да се направи с Информационния 
център на НАП на телефони: 0700 18 700 и 02 9859 
6801, както и на имейл infocenter@nra.bg.

ДО 20 ЯНУАРИ ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМЪТ ПО 
ПОМОЩТА DE MINIMIS ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА

БЪЛГАРСКО ГОВЕЖДО МЕСО
До 20 януари 2023 г. 

животновъдите могат 
да кандидатстват по 
помощта de minimis за 
покриване на разходи-
те за клане, транспорт 
и административни 
документи в сектор 
„Говеждо месо“.

   Припомняме, че в началото на декември 2022 г. 
Управителният съвет на Държавен Фонд „Земеде-
лие” (УС на ДФЗ) взе решение за отпускане на до 1 
440 000 лв. по помощта. Тя има за цел да подкрепи 
родните производители да реализират отгледаните 
от тях говеда предвид геополитическата криза, пре-
дизвикана от агресията на Русия срещу Украйна, 
както и от продължаващите негативни последици от 
пандемията от коронавирус.
Говедата, предназначени за клане, следва да са от-

глеждани най-малко през последните 4 месеца до 
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До 20 – ти януари
ЗСВТС
Подаване на Интрастат 

декларации за вътресъю-
зен внос (пристигания)/
вътресъюзен износ (из-
пращания), съгласно чл. 
11 ал. 2 от ЗСВТС - за но-
ворегистрираните Интра-
стат оператори с възник-
нало текущо задължение 
с първи референтен пери-
од месец декември 2021г.
До 25-ти януари:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец декември на предходната година 
за доходи от трудови правоотношения.  

2. Внасяне от работодателя 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 де-
кември на предходната година, когато пълният размер 
на начислените от работодателя доходи от трудово 
правоотношение за този месец не е изплатен до 25 
януари. 
До 31-ви януари:
ЗКПО
Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото 

тримесечие на предходната година данъци при източ-
ника по ЗКПО.
ЗДДС
1. Регистрирано лице по чл. 154 от ЗДДС за достав-

ки на услуги с място на изпълнение на територията на 
държава членка, по които получатели са данъчно не-
задължени лица, или по чл. 156 от ЗДДС за доставки 
на услуги с получатели данъчно незадължени лица и 
с място на изпълнение на територията на друга дър-
жава членка, в която данъчно задълженото лице не е 
установено, включително по постоянен обект, и/или 
вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на 
данъчно незадължени лица, и/или вътрешни дистан-
ционни продажби на стоки на данъчно незадължени 
лица, подава справка-декларация за предходното ка-
лендарно 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, ненадви-
шаваща левовата равностойност на 150 евро, с изклю-
чение на акцизни стоки, по които получатели са да-
нъчно незадължени лица, които са установени, имат 
постоянен адрес или обичайно пребиваване в държа-
ва членка, включително в страната, за данъчен пери-
од – месец декември на предходната година 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.     

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2022г.

датата на клане в стопанството на земеделския сто-
панин, кандидат по помощта. Те трябва да бъдат про-
дадени от стопанството директно на кланица за клане, 
заклани на ишлеме или заклани в собствен кланичен 
пункт/кланица на земеделския стопанин. Необходи-
мо е закланите животни да бъдат на възраст от 10 ме-
сеца включително, до навършване на 24 месеца.
Помощта се предоставя за животните, заклани в 

периода 1 октомври 2021 - 30 септември 2022 г.
Размерът на подпомагането е до 180 лв. на заклано 

говедо.
Указанията по помощта са публикувани на офици-

алната страница на ДФ „Земеделие“.

ПОМОЩИТЕ ЗА ХОРАТА С
УВРЕЖДАНИЯ СЕ УВЕЛИЧАВАТ С 22% 

ОТ НОВА ГОДИНА
Месечната фи-

нансова подкрепа 
за хората с трайни 
увреждания ще се 
увеличи с 22% от 
1 януари 2023 г. 
Ръстът е резултат 
от повишаването 
на линията на бед-
ност от 413 лв. на 
504 лв. от съща-
та дата. Съгласно 
Закона за хората 
с увреждания кон-
кретният размер на 
помощта е процент от нейната стойност и се опреде-
ля в зависимост от степента на увреждането.
Хората с над 90% увреждане с определена чужда 

помощ, които получават социална пенсия за инвалид-
ност, от догодина ще получават 287,28 лв. месечно – с 
52 лв. повече отколкото в момента. За хората с над 
90% степен на увреждане с определена чужда помощ, 
които получават пенсия за инвалидност поради общо 
заболяване или поради трудова злополука или про-
фесионална болест месечната финансова подкрепа 
ще се увеличи с близо 30 лв. и ще достигне 151,20 
лв. Хората с над 90% увреждане ще получават по 126 
лв. Хората с от 71 до 90% степен на увреждане ще 
получават по 75,60 лв. на месец, а тези с между 50 и 
70,99% степен на увреждане – по 35,28 лв.
Месечната финансова подкрепа се изплаща от 

Агенцията за социално подпомагане съгласно Зако-
на за хората с увреждания. Новият по-висок размер 
на помощите за месец януари 2023 г. ще бъде изпла-
тен през февруари. През януари хората ще получат 
месечна финансова подкрепа за декември 2022 г., 
която ще е в досегашния си размер.



ЗА ТЪНКОСТИТЕ НА ВАРОСВАНЕТО
ПРЕЗ ЕСЕНТА!

Кората е защит-
ната  обвивка  на 
растенията, коя-
то предотвратява 
травмиране и раз-
рушаване на прово-
дящата дървесина, 
поема всички не-
благоприятни про-
мени на външната 
среда – температур-
ни колебания, ярко 
слънце, силен студен вятър, замръзване, нашествие на 
вредители и гризачи. От тези неблагоприятни външни 
въздействия с течение на времето тя става груба, грапава 
и се напуква. Така самата кора се превръща в благо-
приятна „почва“ за населяване със спори на гъбички и 
вредители. Затова и варосването се превръща в една от 
най-необходимите процедури за ефективна защита от:

– зимни и пролетни изгаряния, когато липсата на 
листа прави ствола и клоните уязвими от високата 
слънчева активност;

– гризачи (зайци, мишки и др.);
– вредни микроорганизми;
– силни студени ветрове (студените въздушни потоци 

изсушават и травмират кората);
– температурните разлики, водещи до напукване на 

кората (уравновесява колебанията, защитатавайки денем 
от силните слънчеви лъчи, а нощем от студовете);

– вредители, зимуващи в кората.
Всичко това налага отговорно отношение към варос-

ването на стволовете и скелетните клони, като се отнася 
не само за овощните, но и за декоративните дървета.
Подходящото време за варосване
Специалистите твърдят, че варосване трябва да се пра-

ви два, а даже и три пъти годишно – ранна пролет, през 
лятото и есента. За основно варосване се счита есенното 
и се осъществява през октомври-ноември, преди замръз-
ване. То ще предпази стволовете и скелетните клони от 
патогенни микроорганизми и вредители, настанили се в 
кората за зимуване, а освен това гладните гризачи нямат 
предпочитания към кора, покрита с вар.
Конкретните срокове зависят от региона и климатич-

ните условия. Варосването не трябва да се провежда 
твърде рано, защото при продължителни есенни валежи 
ефективността ще се сведе до нула – водата ще отмие 
покритието. Температурите не трябва да бъдат по-ниски 
от +3 градуса по Целзий. При отрицателни температури 
ще замръзне, но няма да изсъхне, а по-късно ще падне.
Какъв разтвор е подходящ за варосване?
Разтворът трябва да е достатъчно гъст, за да не се стича 

при нанасяне. Основните съставки на варовия разтвор са: 
гасена вар, глина, меден сулфат, а също подходящ фун-
гицид и инсектицид. Може да се добави и говежди тор.
Съотношението между съставките е следното: 1 кг гасена 

вар, 120-150 г меден сулфат и 500 г глина. Вместо глина 
може да се добави 80-100 г лепило С-200. Смесват се до 
еднородна маса, която се разрежда до подходящата гъстота.
За младите дръвчета концентрацията на вар трябва 

да бъде двойно по-слаба, защото е възможно да изгори 
кората. Могат да се използват и готови смеси.
В какъв ред да се извършва варосването?
1. Подготвителна работа – почистване на кората от 

замърсяване, пръст, мъхове, лишеи, напукана и отделяща 
се кора. За старите дървета се използват: метална четка, 
градински нож, дървена лопатка, шпатула, а младите 
фиданки се избърсват с подходяща кърпа.

2. Подготвяне на сместа.
3. Нанасяне на защитния състав, като се варосва и 

основата на скелетните клони.
Предимствата на есенното варосване са много:
– рязко намаляване числеността на вредителите, за-

щото операцията се провежда тогава, когато те вече са 
се настанили за зимуване;

– профилактика на гъбичните заболявания, чиито 
спори зимуват в пукнатините на кората;

– защита от интензивното пролетно слънцегреене;
– защита от гризачи;
– предпазване от силните студове, водещи до разцеп-

ване на дървесината, а глината създава допълнителен 
защитен слой и намалява пагубното им действие.
Недостатъците са малко, но е важно да знаем кои са те:
– отслабване на дърветата при неправилно подгот-

вен състав;
– кратък период за извършване на варосването (преди 

настъпване на студовете, но след дъждовете).
Варосването е много важна есенна процедура при 

овощните и декоративни дървета, но какво можем да 
направим, ако се окаже невъзможно да бъде извършена?
Това се отнася предимно за студените региони на 

страната, а всичко, което се изизква от нас, е да увием 
долните части на стволовете с бял спанбонд и да го 
закрепим по подходящ начин. Могат да се използват и 
други материали, незадържащи влага.

7 СЪВЕТА
ЗА  ПОДРЕЖДАНЕ  НА  МАЛКА  КУХНЯ
Има няколко начина за създаване на функционална 

и организирана кухня. Дори компактната кухня може 
да бъде естетична и елегантна!
За да се възползвате максимално от вашето кухнен-

ско пространство, прочетете следните съвети:

1. Изберете светли и монохромни нюанси.
Светлите или пастелни цветове отразяват светли-

ната и визуално увеличават пространството. Колкото 
повече цветове използвате, толкова по-малко и стег-
нато е пространството.

2. Използвайте вградени електрически уреди.
За разлика от  обикновени електроуреди, вградените 

уреди заемат по-малко място. Това ще ви помогне да 
организирате ефективно вашето място за съхранение. 
След като вградите електрически уреди в мебели, 
като фурна, аспиратор, готварски плот, хладилник 
и съдомиялна машина, ще имате свободно място в 
шкафове и чекмеджета.

3. Изберете кухня с формата на буквата Г или П.
Ако искате да поставите маса в кухнята, изберете 

Г-образна или П-образна кухня, така че да има място 
за лесно придвижване в стаята.

4. Използвайте органайзери за прибори за хранене.
Оборудвайте кухнята си с  органайзери за прибори 

за хранене и съдове, за да се възползвате  максимално 
от наличното си пространство. С органайзера вашите 
прибори за хранене винаги ще са на мястото си.

5. Изберете големи шкафове.
За малките кухни са подходящи големи и високи 

шкафове, около 60 см. Избягвайте чекмеджета и малки 
шкафове, за да не намалите визуално пространството.

6. Използвайте стъклени елементи.
Прозрачното стъкло визуално увеличава кухненско-

то пространство. Освен това създава модерен дизайн 
с луксозен  вид. Изберете съдове за хранене, витрини 
и различни стъклени аксесоари.

7. Изберете вградено осветление
За осветление се препоръчват вградено осветление 

под окачени шкафове и навсякъде, където е необхо-
дима светлина.
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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!

- Нов учител забелязва, че всички дразнят едно 
дете и го наричат глупак. В междучасието ги пита 
защо правят така?

- Ами защото наистина е глупак, господине. Ако 
му предложим 2 лева или 5 лева, винаги избира 2-та 
лева. Ето вижте:
Предлагат на детето 2 и 5 лева и то избира 2-та 

лева.
След часовете учителя пита глупачето:
- Ти не знаеш ли, че 5 лева са повече от 2 лева?
- Знам господине.
- И защо тогава винаги вземаш 2-та лева?
- Ами защото ако само веднъж взема 5-те лева, 

ще спрат всеки ден да ми дават пари.

ГЛОГ - CRATAEGUS MONOGYNA  
Описание: Разклонено 

дърво или храст, висок до 
5 м. Цветовете са бели, 
събрани в щитовидни съ-
цветия. Цветът е правилен, 
с по 5 чашелистчете и 
венчелистчета. Плодът е 
червен, топчест, месест с 
една костилка. Цъфти през 
пролетта
Разпространение: Расте из горите и храсталаците 

на цялата страна до 1500 м надморска височина.
Употребяема част: Използват се листата с цветовете 

или само цветовете, или плодовете.
Лечебно действие: Заболявания на сърдечно-съ-

довата система. Засилва енергията на сърдечните съ-
кращения. Успокоява сърцето. Действа разширяващо 
върху кръвоносните съдове и подобрява кръвоснаб-
дяването на сърцето и на мозъка. Умерено снижава 
повишеното артериално налягане. Има свойството 
да успокоява централната нервна система. Понижава 
съдържанието на холестерол в кръвта.

• при леки форми на хипертония, сърдечни неврози, 
гръдна жаба, атероскрероза

• при безсъние, нервна възбуда
• В Българската народна медицина се използва при 

задух, болести на щитовидната жлеза, виене на свят, 
увеличение на простатата
Начин на употреба: Вътрешно приложение
• Прави се запарка от глогов цвят, като 1 супена лъжи-

ца дрога се залива с 250 см3‘ вряща вода и се оставя да 
кисне 2 часа. Пие се по 1 винена чаша 3 пъти дневно. 
В аптеките се приготвя и отпуска глогова тинктура 
(1:5), от която се взема по 20 капки 2—3 пъти дневно.

• У нас е създаден препарат от глог, наречен кратемон, 
който се прилага за лечение на коронарна болест.

• 2 супени лъжици от цвета (1 супена лъжица от 
плода) се слагат в 400 мл вода. Ври 5 минути (плодът 
- 10 минути). Пие се по 100 мл 15 минути преди ядене, 
4 пъти дневно.
Глог - плод или цвят
Препоръчва се при: леки форми на хипертония, 

аритмии от всякакъв произход, съдечна невроза, ате-
росклероза на миокарда и коронарните съдове, безсъ-
ние, начален стадий на базедова болест, хипертрофия 
на простатата.

ЮФКА  НА  ФУРНА  С  ТИКВА     
Продукти: юфка - 200 г, 

тиква - 3 ч.ч. (настъргана 
на едро), вода - 1 ч.ч. вряща, 
яйца - 3 бр., масло - около 60г, 
прясно мляко - 2 ч.ч, кафява 
захар - 1.ч.ч, ванилия - 1 бр., 
канела - по желание, пудра 
захар - по желание
Приготвяне:  
В голям и дълбок съд изсипваме пакета юфка, като 

към него добавяме и настърганата тиква, 2-3 лъжици 
захар и всичко това заливаме с чаша вряла вода.
Разбъркваме добре, като оставяме за малко.
Вземаме тава, в която ще приготвяме сладкиша, 

поставяме маслото в нея и я вкарваме във загрятата 
предварително фурната.
Оставяме така да се разтопи изцяло и равномерно 

по тавата.
След като е готово, изсипваме сместа с тиквата и 

юфката, като разпределяме равномерно.
Връщаме за около 10 минути във фурната да се 

поизпари малко от течността, защото самата тиква 
пуска сокче.
В друг съд разбиваме яйцата с останалата захар и 

прибавяме ванилията и млякото.
Изваждаме тавата от фурната и отгоре изливаме 

равномерно млечно-яйчната смес.
Хващаме тавата от двете страни, като разтърсваме 

леко, за да се размеси всичко и поставяме във фурната 
да се пече до готовност.

НАЕМАМ
земеделска земя
с. Сатовча / с. Долен 

15лв./дка
Анна-Мария Велкова

0899/91-35-24                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              


