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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

Българските домакинства ще могат да получат средства от държавата, с които да изгра-
дят соларни панели и системи за отопление на вода и така значително да намалят сметките 
си за електричество. 
Тази програма ще може да достигне до онези домакинства, които живеят в еднофамилни 

къщи. Те да могат с безвъзмездна помощ до 15 000 лв. да изградят собствена фотоволта-
ична централа, с която да задоволяват нуждите на домакинствата от електрическа енергия.
Според нея за срок от 20 години домакинствата ще могат устойчиво да решат въпроса 

със сметките си за електрическа енергия. Финансовият мащаб на програмата е увеличен 
значително в сравнение с първоначално планираните средства. Те в момента са 240 млн. 
лв. и тази сума ще достигне до около 15 000 домакинства.
За изграждане на слънчеви инсталации за битова гореща вода максималният размер на 

безвъзмездното финансиране на домакинство се предвижда да е до 1920 лв.
Преди броени дни приключи обществено обсъждане на процедурата, която предлага 

Министерството на енергетиката. Допустими кандидати за финансиране за изграждане 
на фотоволтаични системи са всички физически лица, обитаващи собствено еднофамилно 
жилище или собствено жилище в многофамилна сграда. Жилището, с което се кандидат-
ства, трябва да е основно на кандидата и да се заменя неефективен източник на топлинна 
енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.).
Общият размер на безвъзмездното финансиране по настоящата процедура е 59 840 000 

лева – 49 870 000 лева от Европейския съюз, и 9 970 000 лева национално финансиране, 
като цялата сума, трябва да бъде усвоена до 2026 г. Домакинствата няма да получат парите 
авансово, а ще кандидатстват за тях едва след като са платили соларните системи. 
За финансиране могат да кандидатстват две категории домакинства. На първо място, това са домакинствата, които вече са изградили такива малки фотоволта-

ични централи със собствено потребление до 10 кВт и са ги изградили до 7 юни 2022 г. На тях ще бъдат възстановени 70% от цялата инвестиция или не повече 
от 15 000 лева. Във втората група попадат домакинства, които желаят да изградят тепърва такива системи за собствено потребление. 
С последните промени в закона отпадат изискванията за представяне на разрешение за строеж при подаване на документите за кандидатстване по проекта.
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Безкасови плащания
В последните години у нас навлязоха 

все повече безкасовите плащания. Данъч-
ното облекчение за безкасови плащания 
позволява намаляване на дължимия данък 
с 1%, но не повече от 500 лева. Може да 
ползвате облекчението, ако имате през го-
дината доходи, подлежащи на облагане с 
данък върху общата годишна данъчна ос-
нова и 100% от тези доходи сте получили 
по банков път. Както и ако сте извърши-
ли безкасови плащания в размер на 80% 
или повече от тези доходи. За да получите 
такова облекчение, не е нужно да прила-
гате документи към годишната данъчна 
декларация. Необходимо е единствено да 
направите отметки на съответното място в 
Приложение № 10 на годишната данъчна 
декларация.
Облекчението не може да се ползва за 

доходите от стопанска дейност като едно-
личен търговец.

Данъчно облекчение за ремонт
Данъчното облекчение позволява да 

приспаднете от данъчната основа напра-
вените през 2021 г. плащания за труд във 
връзка с подобрения и/или ремонт на един 
недвижим жилищен имот в общ размер до 
2000 лв. или да ви върнат 200 лева. Имо-
тът трябва да се намира в България, да сте 
собственик или съсобственик на жилище-
то, както и ремонтът да е извършен от фи-
зически лица или фирми, регистрирани у 
нас или в ЕС.
Трябва обаче и да представите документ, 

доказващ платения труд за ремонта, като 
задължително е да имате фискален бон, 
когато е налице задължение за издаването 
му, разписка, банков или друг документ.
Когато недвижимият жилищен имот е 

собственост на повече от едно физическо 
лице, облекчението може да се ползва от 
всеки съсобственик, при условие че об-
щият размер на облекчението, ползван от 
всички съсобственици, за имота не преви-
шава максималния размер от 2000 лв.
Данъчната кампания за обявяване на до-

ходите от 2022 г. започва  от 10 януари. От 
тази дата стартира подаването на деклара-
циите за доходите на физическите лица по 
електронен път, по пощата и в офисите на 
приходната агенция. Данъчна декларация 
трябва да подадат всички, които имат об-
лагаеми доходи извън работната заплата. 
Но по желание декларация може да пода-
дат и хора, които работят само на заплата, 
но искат да ползват някое от 10-те данъчни 
облекчения, или пък искат да декларират 
необлагаеми доходи (например, от хазарт), 
за да не се чудят в НАП откъде имат пари 
за покупка на скъпи имоти или коли.
От началото на март, след подаването на 

данни от работодатели и платци на дохо-
ди, ще бъде пусната и електронната услуга 
за достъп до предварително попълнената 
декларация за доходите, която се подава с 
персонален идентификационен код (ПИК) 
или електронен подпис през Портала за 
електронни услуги на НАП.
В нея автоматично ще бъдат вписани 

данни за получени през 2022 
г. доходи от трудови правоот-
ношения, граждански догово-
ри и хонорари, доходи от наем 
за имоти, чиито наематели са 
юридически лица и други. Хо-
рата само трябва да проверят 
дали данните са верни и да 
подадат декларацията онлайн. 
Ако човек има доходи, които 
не са вписани автоматично, на-
пример, от наем на имот, който 
е даден на гражданин, а не на 
фирма, трябва сам да попълни 
данните в декларацията.

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ МТСП ЩЕ ФИНАНСИРА С ДО 100 000 ЛВ. ПРОЕКТИ НА 
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА
Ми н и с т е р -

ството на тру-
да и социал-
ната политика 
(МТСП) започ-
на кампанията 
по набиране на 
проектни пред-
ложения, които 
ще се финанси-
рат по Нацио-
налната програ-
ма за достъпна 
жилищна среда 
и лична мобил-
ност на хора с 
увреждания през 2023 г. Докумен-
ти могат да се подават от 23 януа-
ри до 24 април.
По Компонент 1 „Достъпна жи-

лищна среда” хората с увреждания 
могат да кандидатстват с предло-
жения за изграждане и монтиране 
на рампи, подемни платформи и 
асансьори. Всеки одобрен про-
ект ще бъде финансиран с до 100 
000 лв. от МТСП.  В случаите, в 
които стойността на проектите е 
по-висока, кандидатите ще могат 
да съфинансират изпълнението на 
допустимите дейности.
По компонента могат да канди-

датстват собственици на жилища, 
които са с трайни увреждания и се 
придвижват с инвалидни колички, 
с постоянен или настоящ адрес в 
същата сграда. Допустими канди-
дати са и сдружения на собстве-
ниците в етажната собственост в 
многофамилни жилищни сгради, 
в които има хора с трайни увреж-
дания, придвижващи се с инва-
лидни колички, с постоянен или 
настоящ адрес в същата сграда.
Одобрените проекти по Компо-

нент 2 „Лична мобилност“ ще се 
финансират с до 8000 лв. Сред-
ствата ще се отпускат за преу-

стройство на лек автомобил за 
човек с трайни увреждания, мон-
тиране на помощно съоръжение 
или приспособление за качване и 
сваляне на инвалидна количка в 
моторно превозно средство, как-
то и за закупуване на автомобил с 
вече извършено изменение. Кан-
дидатите ще могат да получат и 
средства за шофьорски курс.
Право да кандидатстват по вто-

рия компонент имат хора с трайни 
увреждания, с доказан дефицит 
на долни и/или горни крайници 
и решение на органите на меди-
цинската експертиза, които имат 
документ, че са физически годни 
да бъдат шофьори. 

 Подробна информация за ус-
ловията и документите за канди-
датстване по двата компонента 
може да се намери на интернет-
страницата на МТСП (www.mlsp.
government.bg) в рубрика „По-
литики“, категория „Хора с ув-
реждания“, секция: „Национална 
програма за достъпна жилищна 
среда и лична мобилност” или 
на следния линк: https://www.
mlsp.government.bg/natsionalna-
programa-za-dostpna-zhilishchna-
sreda-i-lichna-mobilnost-1 



Тази притча ще разобличи фалшивите експерти, 
които се надуват със знания и умения, каквито в 
реалност не притежават. Ако някой започне да ви 
се прави на твърде важен, спомнете си притчата за 
кокошката пътешественик.
С наближаването на есента и застудяването 

прелетните птичи започнали да се приготвят за 
дългия полет на юг, а една кокошка случайно чула 
разговора на няколко лястовички, които с вълнение 
говорели за топлите земи.
Докато ги слушала и кокошката решила да замине 

на юг. Решила, че ще е много вълнуващо, ако лично 
види тези живописни гледки, за които чула да си 
говорят лястовичките.
На другия ден птиците се събрали и се издигнали 

в небето за дългото пътешествие. Кокошката също 
се опитала да лети, но само подскочила. Засилила 
се отново, но този път успяла само да прескочи 
оградата на двора.
Накрая кокошката решила, че ще следва лясто-

вичките пеша и тръгнала по селския път. Вървяла 
няколко дни, след което се изморила и решила да 
се върне обратно.
Щом пристигнала в двора, започнала да разказ-

ва на останалите птици какви екзотични гледки е 
видяла на юг, как се е запознала с други птици и 
какви интересни плодове е хапнала. Животните я 
слушали в захлас.
Минала зимата, дошла пролетта и прелетните 

птички се върнали от топлите страни. На свой ред, 
те също започнали да разказват за невероятните 
гледки на юг, но никой не им обърнал внимание.
Те вече били чули разказа на кокошката и из-

брали да повярват на нея, въпреки че тя дори не 
можела да лети, за да е отишла и да се е върнала 
толкова бързо от юг.

Петльовден (Ден на мъжката рожба) 
Според народния календар, Петльовден е пос-

ветен на децата и за предпазването им от боле-
сти се коли петле или ярка в зависимост от това, 
момче или момиче има в къщата. Забранено е да 
се работи, защото се вярва, че денят е черен и ще 
се зачерни къщата. Не се правят годежи и сватби. 
Празникът на мъжките рожби води началото си 
от времето на турското робство, когато с кръв от 
петли българските семейства белязвали портите 
си, за да заблудят властите, че от техните къщи вече са взети момчета за еничари. 
Световен ден на влажните зони и водолюбивите птици

Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони е меж-
дународно споразумение, сключено на 2 февруари 1976г. в 
иранския град Рамсар. Официалното й название е Конвенция за 
влажните зони с международно значение и по - специално като 
местообитание на водолюбиви птици. Понастоящем Конвенци-
ята е ратифицирана от 158 страни. България е осмата държава, 
ратифицирала Рамсарската конвенция от 1976г.

3 Февруари 2023 година, Петък,
Св. Симеон Богоприимец (Зимен Симеон) 
Имен ден празнуват: Симеон, Симеона, 

Симон, Симона, Симо, Сима, Симана, Мона. Празникът се нарича 
още: Стар Симеон, св. Симеон и с фолклорното Смион. Има вярва-
не, че която жена иска да има рожба, трябва да направи и раздаде 
царевична питка. Според народния календар, този празник, както 
и зимната Богородица, почитат главно бременните жени, младите 
невести и майките. Гадае се по това, какъв човек първи ще дойде в 
къщата - мъж или жена, такъв добитък ще се роди. Зимният Симе-
оновден се смята за един от най-лошите дни в годината. Някъде го 
наричат Симеон бележник, защото белязва хората, оставя им рани 
и белези. Той е третият вълчи празник. На този ден не се работи с 

вълна, не се изхвърля пепел и смет навън, за да не се разсърдят вълците. 
4 Февруари 2023 година, Събота,
Световен ден за борба с рака
 На 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба с рака. Иници-

ативата е на Световната здравна организация към ООН, а целта е да 
повиши обществената ангажираност към опасната болест, която е един 
от основните фактори, причиняващи смърт в световен мащаб. Ракът е 
на второ място сред водещите причини за смъртност и честотата тре-
вожно нараства. Ако все пак бъдат открити достатъчно рано, много от 
раковите заболявания могат да бъдат лекувани ефективно.

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС
„ФЕРМЕРСТВОТО И МЛАДИТЕ ХОРА“

По повод първата година от създаването си, Българският 
фермерски съюз организира първия по рода си национален 
студентски конкурс „Фермерството и младите хора“.
Конкурсът е за студенти от цялата страна независимо от 

университета, в който се обучават. Предвидени са парични 
и предметни награди за отличените на първите три места 
в двете категории – проза (разказ или есе) и късометра-
жен филм. Всички участници ще получат сертификати за 
участие.
РЕГЛАМЕНТ
І. Право на участие
В конкурса могат да участват студенти от цялата страна независимо от университета, 

в който се обучават. Конкурсните творби и произведения трябва да са изцяло авторски 
на тема по избор, свръзана с профила на Българския фермерски съюз. Те са разделени 
в следните направления:
Индивидуално участие:
• проза (разказ или есе) в обем от 3 до 5 страници;
Индивидуално или групово участие (от 3 до 5 души):
• късометражен филм с продължителност до 10 минути;
ІІ. Етапи на провеждане
Участниците изпращат до 10 февруари 2023 г. (включително) конкурсните творби 

и произведения на e-mail: press@farmunion.bg , като в темата на писмото задължител-
но отбелязват, че са за участие в Националния студентски конкурс „Фермерството и 
младите хора“.
Компетентно жури ще оцени и отличи трите най-добри творби и произведения в 

двете направления.
Предвидена и е награда за публиката за най-добър филм. От 11 февруари 2023 г. ще 

започне и онлайн гласуването, при което в рамките на два дни, всеки ще може да под-
крепи своя фаворит.
ІІІ. Класиране и награждаване
Победителите ще бъдат наградени на годишното събитие на Българския фермерски 

съюз на 13 февруари 2023 година в София.
Повече информация може да получите на: press@farmunion.bg

30 Януари 2023 година, Понеделник,
Ден на Свети Три Светители 
Най-големия религиозен празник в 

Православната църква, посветен на 
„Светата Троица“. Православната църк-
ва е отредила от векове на този ден да се 
чества заедно паметта на св. Василий 
Велики, св. Григорий Богослов и св. 
Йоан Златоуст и така да се отдава почит 
на тяхното просветителско и учителско дело. На този ден празнуват още 
православните богословски факултети и духовните академии.

1 Февруари 2023 година, Сряда,
Свети Трифон (Трифоновден
 На 1 февруари православната църква по-

чита Св. Трифон - лечител, прославил се с 
чудесата, които правел. Роден е през 225 г. 
сл. Хр. в семейството на бедни християни в 
малоазийската част на Римската империя. На 
17-годишна възраст успял да излекува тежко 
болната дъщеря на император Гордиан, за ко-
ето бил богато възнаграден от императорското 
семейство. Денят на Св. Трифон се отбелязва 
първоначално у нас на 14 февруари като Ден 
на лозаря. През 1968г. след въвеждането 
на Григорианския календар от Българската 
православна църква датите на църковните 
празници се изместват. Трифоновден е вклю-
чен към цикъл от три последователни дни, 
наречени Трифунци - 1, 2, 3 февруари. На 1 

февруари се празнува Трифонов- ден, на 2 февруари - Сретение Господне, а 
на 3 февруари – Свети Симеон. Според българските народни традиции Св. 
Трифон е покровител на лозарите, винарите и кръчмарите. На този ден се 
извършва ритуално зарязване на лозята. Обичаят повелява стопанката на 
къщата да стане рано и да опече обреден хляб, украсен с лозово листо. Вари 
се и пиле, а в бъклица се налива от най-хубавото вино. Всичко се поставя 
в шарена торба и с нея стопанинът се отправя към лозето. На лозето всеки 
стопанин се обръща към слънчевия изгрев и се прекръства три пъти. После 
отрязва първите три пръчки и полива мястото с червено вино, светена вода 
и пепел, които пази от Бъдни вечер. 

2 Февруари, 2023 година, Четвъртък,
Сретение Господне (Зимна Богородица) 
Един от четирите празника, посветени на 

Божията майка. Съвпада с четиридесетия 
ден от рождението на Исус Христос, когато 
Богородица отива в Йерусалимския храм. 
Там благочестивият старец Симеон поема 
от ръцете детето и казва: “Ето, Тоя лежи за 
падане и ставане на мнозина в Израиля и 
за предмет на противоречия, и на сама тебе 
меч да прониже душата - за да се открият 
мислите на много сърца”. С тези думи фак-
тически той осмисля целия бъдещ живот на 
Исус: въпреки че дава на човечеството един 
нов закон - закона на любовта, учението му става предмет на много спорове 
и противоречия. А страданията и кръстната смърт на любимия син, довеждат 
Богородица до скръб. 

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

СПОМНЕТЕ  СИ  ЗА  ТАЗИ  ПРИТЧА,  КОГАТО  НЯКОЙ 
ЗАПОЧНЕ  ДА  СЕ  ПРЕВЗЕМА



те лекарствени продукти са показани. За заболявания 
с хронично протичане, водещи до тежки нарушения в 
качеството на живот или инвалидизация и изискващи 
продължително лечение в т.ч и захарен диабет, лекар-
ствените продукти са с ниво на заплащане 100%.
В INN Sitagliptin, освен Januvia Tablet 100mg x 28 in 

blister  има още три лекарствени продукта, като едини-
ят от тях определя референтната стойност (най-ниската 
стойност) за дефинирана дневна доза (ДДД) в групата.
На базата на референтната стойност за ДДД, 

Националният съвет по цени и реимбурсиране на 
лекарствените продукти определя референтната 
стойност за опаковка за всеки лекарствен продукт от 
съответния INN и стойността, която НЗОК заплаща. 
При лекарствените продукти с ниво на заплащане 100 
на 100, референтният продукт е и продукта,  напълно 
заплащан от НЗОК.

Въпрос: Имам ли право на ТЕЛК при Н18.6 Ке-
ратоконус Н52.1 Миопия Н52.2 Астигматизъм I 
11.9 Хипертонично сърце без (застойна) Сърдечна 
недостатъчност.
Отговор на НЗОК: Степента на трайно намалената 

работоспособност се определя въз основа на подробна 
клинико-експертна анамнеза, задълбочен клиничен 
преглед, насочени лабораторни и функционални 
изследвания и данните от наличната медицинска до-
кументация, даващи представа за функционалното 
състояние на заболелия орган и организма като цяло. 
Органите на ТЕЛК определят какви изследвания са 
необходими, които трябва да представи пациентът, за 
да могат да се произнесат по отношение  на трайно 
намалената работоспособност и на вида и степента на 
увреждане за определените заболявания.
Общопрактикуващият (личният лекар), а за лицата, 

които нямат личен лекар - лекуващият лекар, насоч-
ва болния към ТЕЛК с медицинско направление по 
образец или издава Талон за медицинска експертиза 
(бл. МЗ-НЗОК № 6) за изследвания и консултации със 
специалист, за нуждите на ТЕЛК.  
Министерството на здравеопазването и регионал-

ните здравни инспекции организират и ръководят 
медицинската експертиза. Информация за начина на 
явяване, освидетелстване и преосвидетелстване следва 
да получите от компетентната институция. На сайта на 
Министерството на здравеопазването са публикувани 
телефоните за връзка с граждани. Въпросите може да 
зададете и на съответните експерти, определени за 
контакти в регионалните здравни инспекции (РЗИ), 
от които ще получите информация.

ОТПУСКАТ СЕ 8 МЛН. ЛЕВА
ЗА ЗИМНИ ПРЪСКАНИЯ ПРЕЗ 2023 Г. 
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ 

(УС на ДФЗ) утвърди годишен финансов ресурс за 2023 
г. в размер на 8 000 000 лв. по схемата за държавна 
помощ “Помощ за компенсиране разходите на земе-
делски стопани, свързани с изпълнение на мерки по 
Националната програма за контрол на вредителите по 
трайните насаждения през зимния период”.
До влизане в сила на новите схеми за държавни помо-

щи, съгласно законодателството за държавните помощи 
за периода 2023-2029 г., се предвижда сега действащата 
схема да се прилага до 30.06.2023 г.
Помощта се предоставя на два етапа. Първият е през 

пролетта. Той обхваща периода от преминаване на сту-
довете до набъбване на плодните пъпки. Средствата, 
които се предоставят за втория етап, покриват част от 
разходите на овощарите и градинарите, направени за 
растително-защитни продукти, които се използват през 
есента в периода на масов листопад.

Подпомагането се предоставя за закупени с разходо-
оправдателни документи препарати за борба с вреди-
телите. През 2022 г. са подпомогнати 3 444 стопани за 
пролетни третирания с продукти за растителна защита 
и 2 665 за есенни, като са получени общо 7 344 917 лв. 
по помощта.
Целта на помощта е ограничаване на загубите от 

разпространяването на вредителите по трайните на-
саждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, 
малини и маслодайна роза).
ДФ „Земеделие“, съвместно с компетентните ди-

рекции в Министерство на земеделието, ще изготвят 
указанията за кандидатстване по помощта.

МОЖЕ ЛИ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ПАРИТЕ СИ
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕНСИЯ

Средствата, които се натрупват във фондовете 
за допълнително задължително и/или доброволно 
пенсионно осигуряване са предназначени за осигу-
ряване на допълнителна пенсия (освен пенсията от 
държавното обществено осигуряване) и увеличава-
не на пенсионния доход.

Възможностите да бъдат изтегляни средства от 
индивидуалната партида след придобиване право 
на допълнителна пенсия са различни за всеки от 
фондовете, като за универсален и професионален 
те са определени от закона, а за доброволния фонд 
е въпрос на избор на осигуреното лице.
Средствата от универсален фонд могат да бъдат 

изтеглени, еднократно или разсрочено, само в слу-
чай, че изчисленият месечен размер на пенсията 
към датата на отпускането й е по-малък от 20% от 
актуалния размер на социалната пенсия за старост.
Средствата от професионален фонд могат да бъ-

дат изтеглени, еднократно или разсрочено, ако ли-
цето не се е възползвало от възможността за ранно 
пенсиониране от ДОО или от професионален пен-
сионен фонд и се е пенсионирало при условията на 
чл.68, ал.1 от КСО.
Средствата от професионален фонд могат да бъ-

дат изтеглени, еднократно или разсрочено, и когато 
осигуреното лице е придобило право на професио-
нална пенсия за ранно пенсиониране, но изчисле-
ният месечен размер на пенсията към датата на от-
пускането й е по-малък от 20% от актуалния размер 
на социалната пенсия за старост.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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До 31-ви януари:
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне 

на дължимите за четвъртото 
тримесечие на предходната 
година окончателни данъци 
по глава шеста от ЗДДФЛ, 
с изключение на окончател-
ния данък, дължим от мест-
ни физически лица за дохо-
ди от източници в чужбина.

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 самооси-
гуряващите се лица за доходи, придобити от физиче-
ските лица през четвъртото тримесечие на предход-
ната данъчна година, в случаите когато лицето, при-
добиващо дохода, писмено е декларирало пред пред-
приятието или самоосигуряващото се лице – платец 
на дохода, че желае удържане на данък за тези доходи.

3. Изчисляване на годишна данъчна основа и опре-
деляне на годишен размер на данъка за доходите от 
трудови правоотношения от работодатели, които към 
31 декември на предходната година са работодатели 
по основно трудово правоотношение.

4. Предприятията и самоосигуряващите се лица по 
смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци 
на доходи, предоставят информация за доходите от 
наем или друго възмездно предоставяне за ползване 
на недвижимо имущество, както и за доходите от уп-
равление и контрол, от участие в управителни и кон-
тролни органи на предприятия, подлежащи на облага-
не по реда на чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ, начислени 
и/или изплатени в полза на физически лица, местни 
на друга държава - членка на Европейския съюз. Ко-
гато платецът на доходите не е предприятие или са-
моосигуряващо се лице, информацията се предоставя 
от чуждестранното физическо лице, местно на друга 
държава – членка на Европейския съюз.
ЗМДТ
 1. Подаване на декларация по чл. 61н от ЗМДТ за 

облагане с окончателен годишен /патентен/ данък за 
текущата година.

 2. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ да-
нък за първото тримесечие на текущата година. Ли-
цата, които до 31 януари са заплатили пълния размер 
на окончателния годишен /патентен/ данък според 
декларираните данни,  ползват отстъпка от 5 на сто.

3. Подаване на декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ 
за облагане с туристически данък за предходната ка-
лендарна година.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЯНУАРИ 2023г.

РАБОТИЛ СЪМ В ДРУГА ДЪРЖАВА. УРЕДЕНИ ЛИ СА ПО
НЯКАКЪВ НАЧИН ОТНОШЕНИЯТА В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА 

СИГУРНОСТ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ДРУГИТЕ СТРАНИ?

В отношенията между Република България и ос-
таналите държави – членки на Европейския съюз, 
касаещи социалната сигурност и ползването на 
социални права, вкл. пенсионни права, се прила-
гат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за 
координация на системите за социална сигурност 
и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване проце-
дурата за неговото прилагане. Отбелязваме, че те 
също така се прилагат и в отношенията ни с Норве-
гия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария, както и с 
Обединеното кралство (до края на преходния пери-
од, установен със Споразумението за оттегляне, а в 
някои ситуации – и отвъд него).            
Регламентите имат общо приложение, задължи-

телни са в своята цялост и се прилагат пряко във 
всички държави от ЕС, т.е. техните правни последи-
ци са едновременно, автоматично и еднакво задъл-
жителни във всички национални законодателства.
Тези регламенти не хармонизират, а координи-

рат системите за социална сигурност на държавите 
членки, като гарантират ползването на социални 
права от лицата, когато са живели и/или работили в 
повече от една държава членка. С други думи, всяка 
държава членка e свободна самостоятелно да урежда 
своята система за социална сигурност. Разпоредбите 
относно координацията определят общи правила и 
принципи, които трябва да бъдат спазвани от всички 
национални органи и институции. По този начин се 
гарантира, че прилагането на различни национални 
законодателства няма да се отрази неблагоприятно 
на лицата, които упражняват своето право на сво-
бодно движение и престой в рамките на ЕС.
За да бъдат регулирани социалните права на гражда-

ните, работили в трети страни (за които не се прилагат 
координационните регламенти на ЕС) е необходимо да 
бъде сключена спогодба за социална сигурност. 

Въпрос: Моля да ми кажете какъв е размера 
на отпусканата помощ за закупуване на слухов 
апарат. 
Отговор на НЗОК: НЗОК не отпуска парична 

помощ, а заплаща/доплаща стойност на търговец за 
съответното помощно средство, приспособление, 
съоръжение и медицинско изделие (ПСПСМИ). 
Утвърдените стойности за всички позиции по кодове 
на помощни средства, приспособления, съоръжения 
и медицински изделия са публикувани на интернет 
страницата на НЗОК – рубрика „Помощни сред-
ства“, подрубрика „Спецификации за ПСПСМИ и 
ремонтни дейности, секция „списък-спецификация 
за ПСПСМИ и ремонтни дейности“, файл: Списък-
спецификация с групирани и определени конкретни 
ПСПСМИ за хора с увреждания“.

Въпрос: Защо AF345 янувия с протокол по 
НЗОК се заплаща 11 лева в аптеката, след като 
се заплаща на 100% ?
Отговор на НЗОК: Съгласно Закона за лекарстве-

ните продукти в хуманната медицина Националният 
съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените 
продукти е компетентният орган, който утвърждава 
и регистрира цените на лекарствените продукти, 
включва, променя или изключва лекарствени про-
дукти от Позитивния лекарствен списък, както и 
определя нивото на заплащане (реимбурсиране) на 
лекарствените продукти.
За определяне на стойността на заплащане от 

НЗОК на лекарствените продукти, включвани в 
ПЛС, Националният съвет по цени и реимбурсиране 
на лекарствените продукти изчислява референтна 
стойност за дефинирана дневна доза (ДДД) или 
терапевтичен курс, или концентрация, или обем по 
международно непатентно наименование (INN) и 
лекарствена форма.
Нивото на заплащане на лекарствените продукти, 

групирани по INN и лекарствена форма се определя в 
проценти според заболяванията, за които съответни-



КАЧЕСТВОТО НА СЕМЕНАТА И РАЗСАДА 
ВЛИЯЕ ВЪРХУ ПЛОДОДАВАНЕТО

Реколтата зави-
си преди всичко от 
условията, които 
създаваме на на-
шите зеленчукови 
култури, както и от 
фактори извън на-
шия контрол – коли-
чество на валежите, 
броя на слънчевите 
дни, температурата 
на въздуха. Често се случва обаче, при абсолютно еднакви 
условия за всички растения, да изкараме различна реколта. 
Ето причините, които провокират тези различия, за да 
знаек как да избегнем негативните резултати.
Всичко започва с избора на сорта. Всеки сорт от дадена 

култура е носител на гени, определящи размера на потен-
циалния добив, способността на растенията да устояват 
на патогени, провокиращи гъбични, бактериални или 
вирусни заболявания и други ценни качества (едрина на 
плодовете, вкусови качества). Затова е важно да купуваме 
районирани сортове и хибриди, които са доказали своите 
качества и само от надеждни производители и търговски 
компании.
Когато използваме произведени от нас семена, тогава 

задължително условие е да бъдат събрани от най-здравите 
и обилно плодоносещи растения. Преди сеитба семената 
трябва да се проверят внимателно, като се изхвърлят 
малките и повредените.
Сред избраните, които са добри на външен вид, е 

възможно да има скрити дефекти: ниска енергия на къл-
няемост, недостиг на съставни биохимични вещества 
или вирусни инфекции. Наложително е и за най-добрите 
семена видимо да се извърши предсеитбена обработка – 
обеззаразяване и третиране с подходящи микроелементи, 
изпълняващи ролята на стимулатори. Пазарът предлага за 
тази цел различни препарати, но може да се използва и 
дървесна пепел (1 супена лъжица на 0,5 л вода), в която 
престояват семената. Ако на опаковката е посочено, че са 
обработени, последната не се провежда.
След извършване на тези задължителни процедури 

можем да пристъпим към сеитба, но селекцията продъл-
жава. Тези семена, които са поникнали първи, ще бъдат 
потенциално най-продуктивни. Трябва да се има предвид, 
че при засяване на семената трябва да се създадат еднакви 
условия за всички, принадлежащи към един и същи сорт 
– влажност, температура на почвата, еднаква дълбочина 
на засяване. Ако тези препоръки не се спазват, тогава и 
най-силните семена, намиращи се в по-лоши условия или 
засети по-дълбоко, могат да поникнат много по-късно. 
След този етап на селекция оставяме лидерите за по-
нататъшно отглеждане, като елиминираме останалите и 
следим развитието на разсада по-нататък.
В началния период на развитие котиледоните (семедели-

те) играят важна роля. В тях протичат различни процеси 
и отговарят за стартиране на фотосинтезата и обмена на 
хранителни вещества с околната среда. Получените ор-
ганични съединения играят важна роля в развитието на 
цялото растение. В случай на увреждане или преждевре-
менна загуба на котиледони, натрупването на вегетативна 
маса намалява и това, което е много важно – забавя се об-
разуването на генеративни органи, отговорни за бъдещата 
реколта. Следователно, при по-нататъшната селекция на 
разсада, елиминираме всички растения, останали само с 
един или повреден семеделен лист.
В бъдеще, както всъщност на всички етапи, за рас-

тенията трябва да се създават еднакви условия. Когато 
някои растения са засенчени от други и в резултат на 
това получават по-малко светлина, тогава те попадат при 
по-лоши условия и изостават в развитието си от тези, 
които е възможно да са по-слаби, но са се озовали в по-
комфортна среда.
Когато засаждаме разсада на постоянно място, отново 

правим подбор, като избираме най-силните растения със 
здраво и дебело стъбло, чиято коренова система трябва 
да запълва целия контейнер. Степента на оцеляване на 
такъв разсад е почти 100%, но винаги трябва да има 
малка резерва.
Растенията, преминали такава селекция, са в състояние 

на устоят на различни атаки от болести и вредители, да 
дадат очакваната реколта, като същевременно им се оси-
гуряват постоянно подходящите условия.

КАК  ДА  ОТГЛЕЖДАМЕ  ДЖИНДЖИФИЛ ?
В последните години все повече хора започнаха да 

отглеждат джинджифил у дома. Причините за това 
са многобройни и разпростиращи се от високото му 
съдържание на калий, манган и минерали, та чак до 
унищожаване на раковите клетки.
Това азиатско растение е истинско съкровище за ор-

ганизма, а някои хора го използват дори за декорация 
на дома. Ако искате да сте от хората, които се радват 
на ползите от домашния джинджифил.
Джинджифилът би могъл да бъде изключително 

лесен за отглеждане, дори у дома, тъй като не изисква 
особено големи усилия от ваша страна, но е необходи-
мо да имате търпение. Нашият климат е благоприятен 
за отглеждането му, въпреки че сме далеч от Азия. 
Това не капризно растение може да отгледате от се-
мена, но по-скоро се препоръчва отглеждането му от 
корен. Не се притеснявайте, корен от джинджифил 
можете да закупите от по-големите хранителни мага-
зини и от всеки пазар.
Нека да преминем 

към приготовления-
та за отглеждане на 
джинджифила .  Ще 
са  ви  необходими 
саксия, която да е с 
по-плитка и широка 
форма и добър дре-
наж, както и рохкава 
и песъчлива почва, която е богата на хранителни 
вещества. Добър вариант е да я обогатите с тор, но 
не забравяйте да добавите пясък, за да се получи 
необходимата консистенция.
Вземете корена и го нарежете на парчета с дължина 

от 2. 5 до 5 см. Важно е да споменем, че коренчето 
трябва да има поне 1-2 развили се вече пъпки, защото 
именно те формират растението по-нататък. Потопете 
корена в топла вода за няколко часа преди да преми-
нете към засаждането.
След като изчакате коренчето да престои в топлата 

вода, е време да преминете към най-вълнуващата 
част - засаждането. Вземете корена и и го заровете 
в почвата съвсем плитко, на дълбочина около 1-2 см 
почвена покривка. Не се притеснявайте, дълбочина-
та е напълно достатъчна. Непосредствено след това 
полейте с вода, но не забравяйте да се уверите, че тя 
ще изтече. Водата не бива да се задържа в саксията.
С това съществената ви работа приключи. От тук 

нататък ще трябва да осигурите необходимите ус-
ловия за джинджифила. Трябва да имате предвид, 
че той е топлолюбиво и светлолюбиво растение и за 
максимално бързият му растеж е необходимо да му 
осигурите подходящо място във вашия дом.
Поливането му трябва да се извършва всеки ден, 

но не прекалявайте, достатъчно е просто да се на-
мокри почвата. При отглеждане през топлите месеци 
можете да го оставите на открито, с условието да е 
на сянка, но през зимата задължително трябва да го 
приберете на топло.
Ако температурите са прекалено ниски, джинджи-

филът ще премине към фаза на заспиване за няколко 
седмици, която се характеризира в спирането на рас-
тежа, но това е естествен процес.
При добра грижа за растението, ще видите първите 

стъбла до един месец след засаждането. В зависимост 
от сорта могат да се появят различни екзотични форми 
с прекрасни цветове. Колкото повече време минава, 
коренището ще се развива все повече и ще нараства 
значително, като стъблата достигат височина до 1. 5 м.
След като вече знаете как да засадите джинджифила, 

не се колебайте да отгледате това полезно лекарство 
и същевременно уникален декор за дома. Полагайте 
необходимите грижи за него, а той ще ви се отбла-
годари подобаващо с полезен чай от джинджифил.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 

07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

При приятел колбасар пристига известен в района 
ресторантьор и му казва, аз ще си нося месото и 
сланината ти искам пред мен да ми го смелиш да 
съм сигурен че е чисто, както пише по книгите
И почват така да работят всеки ден оня си носи 

месото нашият му го меля и той си го взима
На десетия ден пристига оня и вика давай пак от 

твоята кайма че изгонихме клиентелата.

В кабинета на доктора:
- По мое мнение много пиете...
- Докторе, пия по мое желание, не заради вашето 

мнение!

ЧУДНИТЕ ПОЛЗИ
НА ЗЕЛЕНАТА ЯБЪЛКА  

Всички знаем, че пло-
довете сами по себе си са 
много полезни и трябва да 
бъдат част от един дневен 
хранителен режим. За тях е 
характерно високото съдър-
жание на витамини и мине-
рали, които са от значение 
за правилното функциониране на тялото. Що се отнася конкретно 
до ябълките, от тях може да се извлекат наистина големи ползи. 
Особено от зелените представители на сочния и ароматен плод.
Една от основните ползи на зелената ябълка е съдържанието 

на много фибри, които спомагат за по-добро храносмилане. 
Друго нейно предимство е, че шансовете за получаване на рак 
на дебелото черво са по-малко за тези, които консумират зелени 
ябълки. Освен това, ако страдате от запек, то по-добре се запасете 
с по-голямо количество от вкусните плодове.
Основното предимство на зелената ябълка е съдържащия се 

полезен полифенол в нейната кора. Този полифенол е проциани-
дин B-2. Именно той оказва изключително благоприятно действие 
върху нивото на холестерола, храносмилането и значително 
подобрява кръвообращението в човешкия организъм.
Освен този полезен полифенол, ябълката е и особено богата 

на най-различни полезни минерални вещества като калий, калций, 
фосфор, желязо, натрий и други. Зелената ябълка, също така 
е и богата на множество витамини, като витамин В, С, Е, РР и 
фолиева киселина.
Зелената ябълка изобилства от витамин А, В, както и С, а това е 

много добре за подхранване на кожата, а също така има и избел-
ващ ефект върху нея. В нея се съдържа и по-малко холестерол, 
което следователно е полезно при загубата на тегло. Пречиства 
кръвта, тъй като съдържа много минерали. Шансовете да развиете 
заболявания на черния дроб също намаляват благодарение на 
зелената ябълка.
Според множество изследвания зелената ябълка може дори 

да се ползва, като средство за намаляване от риска от появата 
на рак на млечните жлези при жените.
В страната на изгряващото слънце Япония, ябълките се използ-

ват и като начин за лечение на редица болести на мозъка. Плодът 
се препоръчва и в борбата срещу склерозата и хипертонията.
Трябва да знаете, че всички тези качества ще важат в пълна 

сила за вас, ако консумирате ябълката в натуралния й вид, а 
именно - с кората.
В нея се крият по-голямата част от полезните свойства на 

ябълките и ако решите да я обелите, ще трябва да се сбогувате 
с някое от гореизброените й предимства.

ДОМАШНИ  БУТЕРКИ  С
КРЕНВИРШИ  И  ЛЮТЕНИЦА     

Продукти: бутертесто 
- 800 г, кренвирши - 2 бр., 
лютеница - 200 г, сирене - 100 
г, чубрица - 1 ч.л., яйце - 1 бр.
Приготвяне:  
Първо, започваме с подго-

товката на плънката, като на-
рязваме кренвиршите на четвъртинки. В купа смесваме 
лютеницата, натрошеното сирене и чубрицата.
На работен плот или маса растиламе охладеното 

бутертесто и го разрязваме на 6 правоъгълника.
Във всеки един край (на по-тясната страна) на тестото 

поставяме по четвъртинка кренвирш и отгоре разпре-
деляме от сместа с лютеницата.
През това време включваме фурната на 170 °C с 

вентилатор. Захлупваме с противоположния край на 
всяко парче, прищипваме с вилица и подгъва краищата 
като плитка.
Нареждаме ги в тава, покрита с хартия за печене. Раз-

биваме си цялото яйце и ги намазваме отгоре обилно.
Печем сочните бутерки в предварително загрятата 

фурна за около 20-25 минути или до готовност.
След като се опекат, ги оставяме да изстинат поне за 

30 минути и тогава консумираме домашните бутерки с 
кренвирши и лютеница.

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                                                                                                              


