
23 - 29 януари 2023 г., година (XIX), 3 /886

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

Две нови социални услуги - „Център за социал-
на рехабилитация и интеграция“ - ЦСРИ и „Дневен 
център за деца и/или пълнолетни лица с увреждани“ 
- ДЦДПЛУ се разкриха в община Сатовча, в резул-
тат на инициативата на кмета на общината д-р Арбен 
Мименов. 
След внасянето на необходимият комплект от доку-

менти в Агенция за социално подпомагане, искането 
беше одобрено и в края на календарната 2022 година 
стартираха дейностите по двата центъра, като админи-
стративния им адрес е в село Сатовча,  ул. „Млада Гвар-
дия“ № 2 (бивш пансион към училището в Сатовча).
Център за социална рехабилитация и интеграция е 

с капацитет от 30 места, а Дневен център за деца и/
или пълнолетни лица с увреждани“ е с капацитет от 
20 места. Ползването на услугите се извършва срещу 
заплащане, като децата до 18 години ползват услуги-
те безплатно. 
Към момента услугите, които се предлагат в двата 

центъра се предоставят от  социален работник, соци-
ален педагог и рехабилитатор. 
Необходимите документи за кандидатстване 

за ползване на услугата и в двата центъра  са 
следните:

> Заявление за ползване на социални услуги по об-
разец  на Дирекция за социално подпомагане  в село 
Сатовча;

> Копие  на Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК;
> Медицинска характеристика на кандидат-потребителя за ползване на социални 

услуги в общността/специализирана институция, издадена от лекар-психиатър;
> Медицинско удостоверение за общо здравословно състояние, издадено от личен лекар; 
> Предварителна оценка на потребностите, издадена Дирекция за социално подпо-

магане  в село Сатовча;
Важното за желаещите да бъдат потребители на новите социални услуги е, че е не-

обходимо да подадат заявление в Дирекция за социално подпомагане  в село Сатовча.

С цел улесняване на жителите на об-
щина Сатовча, Ръководството на Общи-
ната съвместно с ОД на МВР град Бла-
гоевград организират мобилен прием на 
желаещи да подменят личните си доку-
менти (лична карта или паспорт), както 
и за издаване на първа лична карта на 
непълнолетни лица.
Желаещите да подменят личните си до-

кументи, могат да се запишат в Общинска 
администрация – Сатовча или кметства-

та по населени места, като е необходимо 
да се впишат в специален списък с посо-
чен желан документ за подмяна.
При набран брой желаещи за подмяна 

на лични документи, екип от ОД на МВР 
– Благоевград ще посети конкретно на-
селено място, за което ще бъдете свое-
временно уведомени.
С уважение,

Д-р АРБЕН МИМЕНОВ
Кмет на община Сатовча

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА САТОВЧА

ФИРМИТЕ ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪЛЖИМИ 
ДАНЪЦИ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г., 

АКО СА УДЪРЖАЛИ АВАНСОВ ДАНЪК
До края на януари 

2023 година предпри-
ятията и самоосигу-
ряващите се лица, 
които през четвъртото 
тримесечие на 2022 
година са платили на 
физически лица до-
ходи по извънтрудо-
ви правоотношения, 
наем или доходи от 
други източници по 
чл. 35 от ЗДДФЛ и 
са удържали авансов 
данък върху тези до-
ходи, трябва да пода-
дат декларация за дължими аван-
сови данъци по чл. 55 от ЗДДФЛ 
и чл. 201 от ЗКПО. Тя се подава 
от платците на доходите само по 
електронен път, през Портала за 
електронни услуги на НАП. 
Формулярът за дължими данъци 

за последното тримесечие на 2022 
г. се представя в НАП и за оконча-
телните данъци, удържани върху 
доходите на чуждестранни физи-
чески лица у нас (например вър-
ху възнаграждения за технически 
услуги, доходи от лихви и др.), 
както и за окончателните данъци, 
дължими от местни и чуждестран-
ни физически лица, като например 
върху доходите от дивиденти и 
ликвидационни дялове и др. 
Декларацията се подава и за да-

нъци при източника по Закона за 
корпоративното подоходно обла-
гане, като например данъци върху 
дивидентите и ликвидационните 
дялове в полза на чужди фирми и 
местни юридически лица, които 

не са търговци, включително об-
щините. 
От НАП напомнят също, че 

предприятията и самоосигурява-
щите се лица - платци на доходи 
от наем или от управление и кон-
трол, които се облагат с оконча-
телен данък по ЗДДФЛ/данък при 
източника по ЗКПО, начислени 
и/или изплатени в полза на лица, 
местни на друга държава - членка 
на Европейския съюз, предоста-
вят на НАП информация за тези 
доходи с декларацията по чл. 55, 
ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 
от ЗКПО, подавана за четвъртото 
тримесечие на годината.
Повече информация за попълва-

не на декларациите и за плащане 
на дължимите данъци клиентите 
на НАП могат да получат на те-
лефоните за информация: 0700 
18 700 или 02 9859 6801 (на цена, 
съобразно тарифата на съответния 
оператор), в сайта или в офисите 
на приходната администрация.



Живял някога един човек и както следва – дошло 
време и умрял. След това видял себе си отгоре и 
много се изненадал. Тялото му лежало на легло-
то, а на него му останала само душата. Голичка, 
напълно прозрачна, така че всичко можело да се 
види през нея.
Човекът много се разстроил – без тяло му било 

толкова неприятно, някак неуютно. Всичките му спо-
мени се връщали, виждали се, подобно на цветни 
рибки, които плували в душата му.
Сред тях имало много приятни и красиви, към 

които поискал отново да се върне. Но имало и 
такива, от които му станало неприятно и страшно.
Той се опитал да се отърси от грозните, но така и 

не успял. Тогава се помъчил отгоре да постави по-
хубавите и симпатичните, а останалите да потисне.
И поел по указания му път.
Бог го погледнал мимоходом, но нищо не му ка-

зал. Човекът решил, че Бог не е забелязал другите 
му спомени, зарадвал се и се отправил към Рая, 
още повече, че Бог не затворил вратите пред него.
Минало време, даже е трудно да се каже колко, 

защото времето там, където се намирал той, вър-
вяло по друг начин, не както тук на Земята.
И човекът се върнал назад към Бог, а той го по-

питал: „Защо се върна, нали аз не затворих вратите 
на Рая пред теб?“.
Човекът отговорил: „Господи, не се чувствам 

добре в този Рай. Страхувам се да направя и крачка. 
Хубавото в душата ми е малко и не може да прикрие 

всичките натрупани глупости, насъбрали се в нея. 
Притеснявам се, че всички ще видят всъщност 
колко съм лош.“
Господ му от върнал: „Какво искаш от мен?“.
Човекът изстенал: „Ти си велик и всемогъщ. Аз 

зная, че ти видя моите грехове, а защо не се опита 
да ме спреш?“.
Господ му казал: „Защото съм създал само Рая, 

Ада всеки сам носи в себе си“.
Човекът продължил: „Смили се над мен и махни 

всички лоши спомени от душата ми!“ .
Бог бил милосърден и му отвърнал: „Очаквах 

от теб друга молба, но ще изпълня тази, която ти 
поиска!“
И така човекът забравил за предателствата, но 

така изгубил и спомените за любовта, забравил за 
паденията, но вече не си спомнял и за изкачените 
върхове. Душата му била празна и готова пак да 
се роди…

ОСМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА И
ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА ПОСВЕТЕН НА 3-ТИ МАРТ

Община Бургас, Народно читалище „Фар -  1946“ ПГЧЕ „Васил Левски“ град Бургас
ОРГАНИЗИРАТ ОСМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА И ЛИТЕРАТУРНА 

ТВОРБА  ПОСВЕТЕН НА 3-ТИ МАРТ 
145 години от Освобождението на България от Османско робство и    60 години от 

основаването на ПГЧЕ „Васил Левски“ град Бургас                    
СТАТУТ

Цел на конкурса:
1. Опазване на вековната връзка: Училище – Читалище.
2. Съхраняване на историческата памет от българските деца.
3. Изява на творческите способности на родолюбивите българчета.
Участници:
В конкурса могат да участват всички деца  от 5 до 18 години, разпределени във въз-

растови групи по класове. 
Творбите ще се приемат до 22.02.2023 г. в НЧ „ Фар -1946“ град Бургас 
адрес: ул. „ Странджа“ № 20 тел: 0878 466 774 e-mail : nch_far@abv.bg    

Условия:
Рисунките – живопис или графика да бъдат нарисувани на картон с размери: 35 х 50 

см. (без паспарту) с материали по избор.
На гърба на всяка рисунка да има следната информация:
o Заглавие или описание на творбата.
o Трите имена на участника.
o Клас, учебно заведение, населено 

място /моля, пишете класа, не възрастта 
на участника/.

o Телефон и e-mail за контакт: на 
участника, родителя и учителя на де-
тето.

o След приключване на конкурса, 
рисунки не се връщат.
Рисунките, създадени с Paint и дру-

ги програми, изпращайте на e-mail : 
nch_far@abv.bg
Литературните творби – стихотворе-

ние, приказка, разказ или есе  - 
изпращайте на e-mail : nch_far@abv.bg
В писмото да се напишат:
o Трите имена на участника.
o Клас, учебно заведение, населено 

място /моля, пишете класа, не възрастта 
на участника/.

o Телефон и e-mail за контакт: на 
участника, родителя и учителя на де-
тето.
Творбите ще оценява жури в състав:
Литература:
1. Николай Фенерски – филолог и 

автор
2. Маргарита Атанасова – филолог
3. Яна Димитрова – филолог
Изобразително изкуство:
1. Марина Матлина
2. Йордан Ангелов
3. Гергана Аврамова

Награди:
Ще се присъдят следните награди:
- грамота и награда за 1-во място във всяка възрастова група
- грамота за 2-ро и 3-то място във всяка възрастова група
- грамота-поощрение за  всяка възрастова група
- грамота за ръководител за високи художествени постижения
 Специални награди от ПГЧЕ „Васил Левски“ град Бургас за всяка възрастова група. 
                        Грамоти и награди ще се получават 
от 13.03.2023 г. до 17.03.2023 г.  в НЧ „Фар 1946“ от 10 до 16 часа.
Наградените творби ще бъдат публикувани на страницата на Народно читалище „Фар 

– 1946“ Бургас във Facebook на 02.03.2023 г.
Награди и грамоти на участници от други населени места ще бъдат изпратени по 

пощата или с куриерска фирма за сметка на участника.
Изложба на призовите места – изобразително изкуство в зала „Ваньо Вълчев“ в НЧ 

„Фар 1946“ Бургас от  10.03.2023 г.
Телефони за връзка: 0876 649 928, 0878 466 774

25 Януари 2023 година, Сряда,
 Световен ден на средствата 

за масова информация и  Ден на 
българското радио 
На 25 януари 1935 г. цар Борис 

III подписва указ, с който радио-
разпръскването в България става 
държавна собственост. В резултат 
на този указ се поставя началото 
на Българското национално радио. 
Първата българска радиостанция 
носи името „Радио София“. На 
25 януари, отбелязваме Денят на 
Средствата за Масова Информа-
ция, които отдавна не се изчерпват с радиото и печатната преса. В съвременния 
свят информацията ни залива отвсякъде и наистина е „масова“ - електронни 
медии, печатни медии, интернет, безброй радиостанции и дори лични блогове. 
Имаме широк достъп на много и всякаква информация. 

26 Януари 2023 година, Четвъртък,
 Международен ден на митниците 

и митническия служител
 Всяка година на 26 януари светов-

ната митническа общност празнува 
Международния ден на митниците в 
чест на първата официална сесия на 
Съвета за митническо сътрудничество 
(СМС), която се е състояла на 26 яну-
ари 1953г. Членството на Република 
България в СМС започва на 1 август 
1973г. Поради значително нарастване 
на броя на страните членки в Съвета 

и все по - отговорната роля, която той играе в световен мащаб, през 1994г. 
Съветът за митническо сътрудничество приема неофициално името Световна 
митническа организация (СМО). 

27 Януари 2023 година, Петък,
 Международен възпоменате-

лен ден на Холокоста 
През 2005 г. ООН обяви датата 

за Международен възпоменателен 
ден на Холокоста. Създаден на 
територията на окупирана Полша, 
този концлагер се превръща в сим-
вол на местата за осъществяване 
на хитлеровото окончателно „ре-
шение“ на „еврейският въпрос“. 
В Аушвиц са депортирани няколко милиона души от цяла Европа. Общо в 
лагерите загиват милиони, като с точност цифрите трудно могат да бъдат 

изчислени. Унищожено е почти ця-
лото еврейско население на Европа, 
около 6 млн. души. 

28 Януари 2023 година, Събота,
 Европейски ден за защита на 

данните
 На 28 януари Европа отбелязва 

Деня за защита на личните данни. 
На тази дата през 1981 година евро-
пейските държави, които поддържат 
прокламираните от Съвета на Ев-

ропа фундаментални принципи за защита на човешките права, са получили 
възможност да се присъединят към Конвенция №108 на Съвета на Европа за 
защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.

Кръщене в Кръщене в 

Н О В И Н И
23 - 29 януари 2023 г., брой 3

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:  СПОМЕНИТЕ  НА  ДУШАТА



Въпрос: Във връзка с Изисквания към софтуера и 
получено писмо от НЗОК –с изходящ номер: 20-00-
347/09.11.2022, относно проследяване на месечен стой-
ностен лимит на медицински изделия: В писмото от 
НЗОК е посочено, че медицински изделия от следните 
типове – Тип 3, Тип 9, Тип 10 и Тип 5, трябва да бъдат из-
писвани на едно електронно предписание. В „Изисквания 
към софтуера, обработващ рецептите от аптеките“, 
качен на сайта на НЗОК в т.16 Да дава възможност за 
следене нивото на заплащане на медицински изделия 
(МИ) за стомирани пациенти. Стойностните лимити по 
заболяване (МКБ код) за ЗОЛ за една стома са: - за МКБ 
Z43.2 и МКБ Z43.3 – до 200.00 лв. на ЗОЛ за период от 
30 дни, считано от датата на отпускане за една сто-
ма (независимо по кой МКБ-код се предписва); - за МКБ 
Z43.5 и МКБ Z43.6 – до 206.40 лв. на ЗОЛ за период от 
30 дни, считано от датата на отпускане за една стома 
(независимо по кой МКБ-код се предписва); - един ЗОЛ 
може да получава за един МКБ-код медицински изделия 
за повече от една стома. На рецептурната бланка, ле-
карят следва да е отбелязал броя на стомите, за които 
ще се отпускат медицинските изделия; - един ЗОЛ може 
да получава медицински изделия за стомирано болни за 
повече от един МКБ-код, като за всеки МКБ код се издава 
отделна рецептурна бланка. Запитванията са следни-
те: - Медицински изделия от Тип 3 и Тип 9, предписвани 
без протокол на една или на отделни рецептурни бланки 
трябва да бъдат изписвани? - Медицински изделия от 
Тип 10 и Тип 5, изписвани на протокол, на една или на 
различни рецептурни бланки трябва да бъдат изписва-
ни? - При комбинация на типовете медицински изделия 
(Пример: Тип 3 без протокол с Тип 10 с протокол), как 
следва да бъдат изписвани на една рецептурна бланка 
или на отделни? - При предписване на медицински изде-
лия за стомирано болни пациенти от Тип 3, предписани 
на различни диагнози (МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5 и Z43.6) на 
една рецептурна бланка ли трябва да се изписват, както 
е посочено в полученото писмо от НЗОК или трябва да 
бъдат изписвани на различни рецептурни бланки, както 
е посочено в изискванията към софтуера? 
Отговор на НЗОК: В отговор на поставените въпроси Ви 

информираме следното:
• Медицински изделия от Тип 3 и Тип 9, предписвани без 

протокол на една или на отделни рецептурни бланки трябва да 
бъдат изписвани?
На едно електронно предписание се предписват медицинските 

изделия с общ лимит за един МКБ код. Например: медицинските 
изделия за една стома, МКБ Z43.3 с лимит до 200.00лв. се предписват 
на едно електронно предписание. Те не трябва да се предписват на 
повече от едно електронно предписание, тъй като в този случай не 
може да се проследи дали е спазен определеният месечен лимит от  
200.00 лв. (като сбор от стойностите на различните предписания).
Ако на пациента се предписват медицински изделия за други МКБ 

кодове, медицинските изделия следва да се предпишат на отделно 
електронно предписание за всеки лимит по отделно. Пример: Меди-
цинските изделия за МКБ Z43.3 с лимит до 200.00лв. се предписват 
на едно предписание, медицинските изделия за МКБ Z43.6 с лимит 
до 206.40 лв. се предписват на отделно електронно предписание.

 • Медицински изделия от Тип 10 и Тип 5, изписвани на протокол, на 
една или на различни рецептурни бланки трябва да бъдат изписвани?
На едно електронно предписание не могат да бъдат предписвани 

едновременно медицински изделия, назначени с различни протоколи.
 • При комбинация на типовете медицински изделия (Пример: Тип 

3 без протокол с Тип 10 с протокол), как следва да бъдат изписвани 
на една рецептурна бланка или на отделни?
На едно електронно предписание не могат да бъдат предписвани 

едновременно медицински изделия, назначени с протокол и такива, 
предписвани без протокол или медицински изделия, назначени с 
различни протоколи.

 • При предписване на медицински изделия за стомирано болни 
пациенти от Тип 3, предписани на различни диагнози (МКБ Z43.2, 
Z43.3, Z43.5 и Z43.6) на една рецептурна бланка ли трябва да 
се изписват, както е посочено в полученото писмо от НЗОК  или 
трябва да бъдат изписвани на различни рецептурни бланки, както 
е посочено в изискванията към софтуера?
Медицински изделия с определен стойностен лимит се пред-

писват на едно електронно предписание.  Предвид това, за всяка 
диагноза и за всеки лимит, медицинските изделия се предписват на 
отделни електронни предписания.  Пример: Медицинските изделия 
за МКБ Z43.3 с лимит до 200.00лв. се предписват на едно предпи-
сание, медицинските изделия за МКБ Z43.6 с лимит до 206.40 лв. 
се предписват на отделно електронно предписание.

КАКВИ ТАКСИ И ДОКУМЕНТИ
СА НУЖНИ ПРИ ПОКУПКА НА ИМОТ
Покупката на имот е съпроводена с няколко задъл-

жителни такси и документи. Препоръчително е пред-
варително да сте запознати с тях, за да можете да пла-
нирате и времето, необходимо за тяхното получаване. 
Различните институции са поставили различни срокове 
за издаване, като не всички задължително разполагат с 
експресни поръчки, които биха ви спестили време, ако 
сте готови да инвестирате в него.
Задължителни документи при покупка на имот
Документ за собственост на имота
 Документът за соб-

ственост върху недви-
жимото имущество е 
един от най-важните 
документи, с които про-
давачът се легитимира, 
както и предходни но-
тариални актове.
Сред най-често срещаните документи за собственост са:
 >  нотариален акт, вписан в Агенция по вписвания 

– той може да бъде нотариален акт за покупко-про-
дажба, за дарение, за замяна, констативен нотариален 
акт и т.н.;

 >  крепостен акт, към който има записка за вписва-
нето му;

 >  договор за продажба, сключен по реда на Наред-
бата за държавните имоти;

 >  договор за продажба, сключен по Закона за общин-
ската собственост и Закона за държавната собственост 
на държавни или общински имоти. Ако са сключени 
след 01.06.1996 г. следва да бъдат вписани в Службата 
по вписванията.
Удостоверение за данъчна оценка
Този тип удостоверение се издава от данъчната служ-

ба по местонахождение на имота. Важно уточнение 
в случая е адресът на имота да съвпада с адреса му 
по нотариален акт. Иначе трябва да се издаде и удос-
товерение за идентичност на адреси. Срокът в който 
можете да се сдобиете с удостоверението за данъчна 
оценка е между 3 и 14 дни. Добре е да знаете още, че 
на основание чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителен 
процесуален кодекс (ДОПК), удостоверенията издаде-
ни до 30 юни на текущата година имат валидност до 
същата дата догодина. Издадените след 30 юни обаче 
имат валидност до края на същата година. Освен това 
в данъчната оценка трябва да присъстват имената на 
всички съсобственици на жилището. Те трябва да са 
платили всички данъци и такси на имота, което също 
трябва да се впише в удостоверението.
Удостоверение за тежести върху имота
Този документ се получава от Имотния регистър 

към Агенцията по вписванията, а срокът за неговото 
издаване е от 3 дни до седмица.
Скица на имот
Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър 

(АГКК) издава скицата на имота. Обикновено срокът 
е около седмица, но може да се доплати за експресно 
издаване.
Документ за самоличност
 Разбира се, документът за самоличност е задъл-

жителен елемент от процеса по покупко-продажба 
на недвижимо имущество. В случай че друго лице 
представлява вашите интереси, трябва да представи 
нотариално заверено пълномощно.
Удостоверение за семейно положение
Друг важен документ е този за семейното положение. 

Той се издава от ЕСГРАОН (Единна Система за Граж-
данска Регистрация и Административно Обслужване 
на Населението), най-често в сградата на общината 
по постоянен адрес на собственика на имота. С този 
документ можете да се сдобиете в рамките на един до 
7 дни. Добре е да знаете, че такъв документ трябва да 
има всеки от съпрузите без значение, че информацията 
в него е идентична. Важността на този тип документ 
произтича от нуждата да се провери семейното поло-
жение на собственика към момента на придобиване 
на собствеността.
Такси при покупка на имот
Такса за вписване на новия нотариален акт в 

Имотния регистър
Отговорността на новия собственик не свършва 

до момента на плащането и придобиването на соб-
ствеността. След финализирането на сделката негово 
задължение е да впише новия нотариален акт в Имот-
ния регистър. Това се случва в съответната служба по 
вписванията по местонахождението на недвижимия 
имот, където се подава  молба. Процедурата е съпът-
ствана от съответната държавна такса към Агенцията 
по вписванията, която също е добре да имате предвид 
като допълнителен разход, за да успеете да се вместите 
в предвидения бюджет за покупка на нов дом. Таксата 
за вписване на новия нотариален акт се изчислява на 
база на цената, която трябва да заплатите за имота. За 
разлика от размера на местния данък, който се определя 
индивидуално от всяка община, то таксата за вписва-
не на новия нотариален акт има фиксирана стойност 
за цялата страна. Нейният размер представлява 0,1% 
върху продажната цена.
Нотариална такса
Друг разход, който трябва да имате предвид при по-

купката на имот е нотариалната такса. Тя се формира на 
база цената на недвижимия имот, посочена в нотариал-
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До 25-ти януари:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работода-

теля на авансовия данък, 
удържан през месец декем-
ври на предходната година 
за доходи от трудови право-
отношения.  

2. Внасяне от работодателя 
на авансовия данък, опреде-
лен по реда на чл. 42, ал. 6 
от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частич-
ните плащания по трудови правоотношения, направе-
ни през месец декември на предходната година, ко-
гато пълният размер на начислените от работодателя 
доходи от трудово правоотношение за този месец не е 
изплатен до 25 януари. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЯНУАРИ 2023г.

ния акт, както и в зависимост от тарифата на нотариуса, 
удостоверяващ сделката. В случай че данъчната оценка 
е по-висока от посочената цена в акта, то таксата се 
изчислява въз основа на данъчната оценка. В случай 
че вече сте договорили продажната цена на имота или 
притежавате необходимите документи по сделката, 
разполагате с възможността да определите с точност 
дължимата такса по сделката, съгласно посочената 
тарифа. Освен това ако в процеса по покупка разчитате 
на съдействието на брокер на недвижими имоти, той 
ще ви даде ценни насоки и съвети, за да сте напълно 
подготвени за етапите в споразумението за придобива-
нето на имот, както и ще ви даде разяснения относно  
финансовите ви задължения.
Такса за изготвяне на нотариален акт
За изготвянето на нотариалния акт и съпътстващите 

го документи е необходимо да се обърнете към услуги-
те на нотариус. Дължимата сума се заплаща според Та-
рифата, одобрена от Министерството на правосъдието, 
а дължимата сума за тези услуги е в размер на 30 лева.
Такса за вписване на договор за поддръжка и уп-

равление
Размерът на дължимите такси за вписване на договор 

за поддръжка и управление можете да намерите в чл. 
2 от Тарифата за държавните такси. Тези суми се съ-
бират от Агенцията по вписванията. Размерът на този 
разход се определя на база стойността на Договора за 
целия период, за който е сключен. Така получената 
стойност се умножава по 0,1%. Имайте предвид обаче, 
че минималната такса е в размер на 10 лева.
Тук е моментът да отбележим, че таксата за вписване 

на договор за поддръжка и управление се изисква само 
при вписването на договора в Агенцията по вписва-
нията. Сумата се заплаща еднократно и отговорен за 
нейното заплащане е инвеститорът, който се заема със 
задължението да поддържа и управлява имота. Иначе 
казано, следващият собственик няма задължението 
да заплати нова такса и не сключва нов договор за 
управление.

ЗДРАВНАТА ВНОСКА ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ
ОСТАВА 28,40 ЛВ.

Хората, които сами внасят задължителните си 
здравноосигурителни вноски (например трайно 
безработни, които не получават обезщетение за 
безработица и не се осигуряват от държавата и др.) 
и не са регистрирани като самоосигуряващи се по 
смисъла на Кодекса за социално осигуряване, ще 
продължат да плащат 
по 28,40 лева.
Без промяна остава 

минималният осигу-
рителен доход, кой-
то в момента е 710 
лв. Според Закона за 
здравното осигурява-
не, неосигурените на 
друго основание се 
осигуряват върху доход, не по-малък от половина-
та от минималния месечен доход за самоосигурява-
щите се лица. Така здравноосигурителната вноска 
за тях се изчислява в размер на 8% върху не по-
малко от 355 лв. и не повече от 3400 лв. месечно.
Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то чис-

ло на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. 
Здравноосигурителната вноска за месец януари 
2023 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февру-
ари 2023 г. Всички, за които възниква задължение 
сами да внасят здравноосигурителните си вноски, 
подават в НАП декларация Образец 7.  Тя се подава 
електронно с персонален идентификационен код /
ПИК/ на НАП или КЕП, чрез Портала за електрон-
ни услуги или в офиса на приходната агенция по 
постоянен адрес на лицето, в срок до 25-то число 
на месеца, следващ месеца, за който е възникнало 
задължението за внасяне на здравноосигурителните 
вноски на това основание. Санкцията за неподаване 
на тази декларация е от 500 до 1000 лева.
Здравноосигурителните права на гражданите, кои-

то се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не 
са внесени повече от три дължими месечни вноски за 
период от 36 месеца. Периодът се брои до началото 
на месеца,  предхождащ месеца на оказаната меди-
цинска помощ. Прекъснатите здравноосигурителни 
права на гражданите се възстановяват при условие, 
че заплатят всички дължими здравноосигурителни 
вноски за последните 60 месеца. Правата се възста-
новяват от датата на заплащане на всички дължими 
здравноосигурителни вноски за този период.
Гражданите могат да направят справка за здрав-

ноосигурителния си статус, както и да проверят 
периодите без данни за здравно осигуряване, чрез 
електронната услуга на НАП, която е със свободен 
достъп в Портала на НАП .
Справка за здравния статус клиентите на адми-

нистрацията могат да направят и на телефон: 0700 
18 700 /на цена, съгласно тарифата на съответния 
оператор/. Услугата е автоматична и изисква само 
въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. 
Освен това системата дава данни и за всички ме-
сеци и години, за които не са платени задължител-
ните здравноосигурителни вноски. Справката за 
здравен статус по телефона работи 7 дни в седми-
цата, 24 часа на ден.



УПОТРЕБАТА НА ПЕСТИЦИДИТЕ ИЗИСКВА 
ЗНАНИЕ И ОТГОВОРНОСТ!

Пестицидите 
са  значителна 
част от проду-
ктите за расти-
телна  защита 
(ПРЗ ) ,  затова 
употребата им 
трябва да бъде 
поверена на зна-
ещи и отговорни 
хора. В превод 
пестицид озна-
чава убиващ вре-
дителя и това до 
голяма степен е 
така за повечето 
от тях. Има две неща, които са неразделни за внима-
нието, а именно ефикасността и безопасността им. 
Това се отнася не само за специалистите-агрономи, но 
и стопаните на посеви, трайни насаждения и складове 
за растителна продукция.
От какво зависи ефикасността? Всеки пестицид съ-

държа активно вещество (а. в.), което в повечето случаи 
убива вредителя, а понякога нарушава кръговрата на 
неговото развитие. Убийственият ефект настъпва след 
контакт с препарата или след попадане в стамашночрев-
ния тракт. В едни случаи разрушава органите, а в други 
- парализира важни жизнени функции. Ефикасността 
не е безусловна, а зависи от начина на прилагане на 
пестицида и от условията на средата, където е станало 
прилагането.
Трябва да бъде отбелязан и синхронът в развитието на 

културните растения и вредителите по тях. Например с 
излизането на растенията от зимния покой започва раз-
витието на много насекомни и ненасекомни  вредители. 
От това следва, че употребен в подходяща вегетационна 
фаза (фенологична или фенофаза), даден препарат ще 
бъде ефикасен срещу един или няколко вредителя. През 
различните календарни години сезонните условия не 
са еднакви. На една и съща дата температурите, ва-
лежите и др. често са различни. Това означава, че при 
пестицидната употреба трябва да бъдат съблюдавани 
съответните метеорологични условия.
Ефикасността не бива да бъде разбирана само като 

намаляване на числеността (плътността) на вредители-
те. От стопанска гледна точка с ефикасността трябва да 
бъдат оправдани направените разходи за употребатата 
(пръскане, прашене и др.), влизащи в себестойността 
на реколтата. При това определящо е мнението на спе-
циалистите за икономическите прагове на вредност. 
От него зависят както изборът на пестицида (един или 
няколко), така и броят на употребите. Цялата дейност 
по растителната защита подлежи на регистрация в днев-
ниците, които стопаните на промишлени насаждения и 
посеви трябва да притежават.
Отговорността е свързана и с безопасността за рас-

тенията и растителната продукция. Растенията могат 
да пострадат при:

* неправилен избор на ПРЗ;
* употреба в неподходящи условия;
* употреба с неизправна техника;
* неправилна подготовка (дозиране, неспазване на 

срокове) и др.
Опасността се разпространява и върху хората пряко 

или чрез растителната продукция. Застрашени са още 
стопанските животни, дивата флора и фауна. Важно 
е за отбелязване, че вредното действие може да бъде 
продължително, когато а. в. или вещества от неговия 
разпад циркулират и / или се натрупват в природата. 
Самото а. в. или неговите производни могат да по-
влияят неблагоприятно на технологичните процеси, 
обхващащи реколтата (съхранение и преработка). В 
крайна сметка пестицидната употреба засяга наред с 
агроекосистемите, природата и обществената среда. 

МЕКИ ЯБЪЛКОВИ БИСКВИТИ 
Необходими продукти:

• яйца - 2 бр
• захар - 100 г
• масло - 100 г разтопено или 80 г олио
• брашно - 350 г пълнозърнесто или универсално
• бакпулвер - 16 г
• ябълки - 2 бр.
• канела
• лимонова кора - настъргана по желание
• пудра захар - за поръсване
Начин на приготвяне:
Рецептата е бърза и лесна за приготвяне, отнема 

само 30 минути, за да поднесете тези бисквити на ма-
сата и дори не ви трябва точилка: просто използвайте 
обикновена лъжица, за да ги оформите.
Стъпка 1
Започваме с приготвянето на меките ябълкови 

сладки. Първо счупваме яйцата в купа и започваме да 
бъркаме с бъркалка. След това добавете захарта, като 
продължавате да бъркате.
Стъпка 2
Сега добавете омекналото масло, като бъркате 

непрекъснато с бъркалка, докато се смеси добре с 
останалите съставки.

Стъпка 3
Приготвяме брашното и започваме да го добавяме 

малко по малко, като винаги продължаваме да бърка-
ме. Комбинираме и пакетчето бакпулвер за десерти.
Стъпка 4
Когато тестото стане по-гъсто, продължете да рабо-

тите с лъжица и добавете останалото брашно, докато 
сместа стане на лепнещо тесто.
Стъпка 5
Сега към сместа добавете обелените и нарязани на 

ситно ябълки. Разбъркваме добре.
Стъпка 6
Вземаме с лъжица тесто и го слагаме директно върху 

тава, застлана с хартия за печене, без да се притесня-
ваме дали ще получи правилна форма. Продължаваме, 
докато свърши тестото за ябълковите сладкиши.
Слагаме меките ябълкови бисквити да се пекат в 

статична фурна, предварително загрята на 180 °C, за 
около 20 минути или в конвекторна фурна, предвари-
телно загрята на 170 °C, за около 20 минути.
Стъпка 7
След като бисквитите са изпечени, за украсата им 

смесваме канелата на прах с пудрата захар и поръс-
ваме върху бисквитите!
Стъпка 8
И ето нашите вкусни меки и ароматни ябълкови 

бисквити са готови!
След като са готови, съхраняваме нашите ябълко-

ви бисквити в тенекиена кутия или в херметически 
затворен съд, за да останат меки и добри като прясно 
изпечени поне няколко дни.
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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!

- Тате, кой е по-умен - детето или бащата?
- Бащата естествено.
- Тате, кой е измислил електрическата крушка?
- Томас Едисон, татковото.
- А защо не я е измислил баща му?
- Ей, пишлеме...

Баба пита таксиджия:
- Колко е сметката?
- 10 лева.
- Ето ти 5 лева.
- Защо само 5 лева?
- Нали и ти се возеше?!

ЛУДО БИЛЕ  
Лудо  биле  /Atropa 

belladonna/, познато още 
като беладона предста-
влява  многогодишно 
тревисто растение с де-
бели бели корени. Листа-
та му са тъмнозелени с неправилна форма. Плодовете 
на лудото биле са черни и достигат диаметър до един 
сантиметър. Лудо биле се среща на територията на 
Европа, Северна Африка и някои части на Азия.
Лудо биле е храст, който можете на срещнете по пла-

нините, скрит в някое влажно и сенчесто място. Лудо-
то биле цъфти през месеците от май до септември в 
красиви лилави цветове. Лудо биле е билка, включена 
в Червената книга на България, а използването ѝ се 
следи от министерството на околната среда и водите.
Лудо биле е билка, позната още от древността. Свое-

то латинско наименование /Атропа беладона/ билката 
дължи на древногръцката богиня Атропос. Това е една 
от трите богини, които направляват различните етапи 
на съдбата на човек. Богинята Атропос отговаряла за 
смъртта и понеже в големи количества билката е смър-
тоносна, решили да я кръстят на нея. Във Вавилон 
и Египет жените използвали лудо биле да разширят 
зениците си, смятайки че така са по-красиви.
През Средновековието хората разбрали, че билката 

има полезно действие, стига да не се прекалява с нея. 
В началото я използвали като упойка по време на опе-
рация, а по-късно за лечение на болест на Паркинсон. 
В наши дни лудо биле е навлязло в съвременната 
медицина като изпробвано лекарство при различни 
заболявания.
Растението съдържа тропанови алкалоиди, 1.2% в 

листата и до 1.3% в корените. Най-високо е съдър-
жанието на атропин, кумарини /скополетин, умбели-
ферон/, гликозиди,
Лудо биле има много добро спазмолитично дейст-

вие, използва се за разширяване на зеницата. Билката 
облекчава болките и възпаленията. Под формата на 
лосиони, мехлеми се използва при ишиас, подагра, 
невралгия и ревматизъм.
Приложена в малки дози, облекчава сърцебиенето, 

използва се при чревни колики, пневмония, спастич-
на астма. Лудо биле действа болкоуспокояващо при 
спазми в гладката мускулатура на стомашно-чревния 
тракт – гастрит, язва, както и при маточни спазми. 
Билката потиска слюнчената и стомашната секреция.
Лудото биле прогонва безсънието и има ефект на 

болкоуспокояващо средство. В хомеопатията се из-
ползва при менингит, треска, ангина. Тинктурите от 
лудо биле се използват като силен релаксант.
Коренът от билката се използва за лечения на оп-

лаквания от черния дроб и жлъчния мехур, сърдечна 
недостатъчност, аритмия.
Както вече отбелязахме, лудо биле е опасна билка, 

която може да бъде смъртоносна при неправилна 
употреба. Ето защо лудото биле трябва да се пред-
писва в малки дози от лекар или хомеопат лекар по 
схема, която стриктно да се спазва. В редки случаи 
лудото биле се приема самостоятелно, предимно се 
комбинира с други билки.
При предозиране с лудо биле се наблюдава рязко 

покачване на температурата, пресъхване на устата и 
остра жажда. Не е изключено да се появят гърчове и 
халюцинации. Специфични признаци за натравяне с 
билката са загуба на гласа и разширяване на зениците, 
продължителното треперене на краката и ръцете. При 
подобни симптоми, лицето веднага трябва да бъде 
закарано в спешна помощ, където се прави промивка 
на стомаха.
Смъртоносният характер на отровата на беладоната 

се дължи на съдържащия се в билката алкалоид – ат-
ропин. Най-отровен е коренът, а най-малко отровни 
са плодовете.

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                                                                                                              


