
На 14 февруари празнуваме Трифон За-
резан или Деня на лозаря – традиционен 
български народен празник в чест на Свети 

Трифон, ло-
зата и виното.
Чества се 

като празник 
на свързани-
те с винопро-
изводството 
и търговията 
с вино, освен 

това исторически е свързан със соколарите 
и градинарите. Денят е 14 февруари (по гри-
горианския календар). Празникът се среща 
още като Зарезановден, Трифун Чипия, 
Трифун Зарезой, Трифун пияница.
Романтичната традиция свързва влюбе-

ните с 14 февруари. Честването на Деня на 
влюбените се приема и в България. Според 
посочвана като католическа традиция Св. 
Валентин е патрон на деня, но от няколко 
века този ден се празнува от хора от цял 
свят с различни религии и култура.
Денят на влюбените се празнува масово в 

Западна Европа, а традицията на писане на 
„валентинки“, подаряване на цветя и бонбо-
ни и пеене на серенади се е установила твър-
до в съзнанието на повечето хора в тази част 
на света. Казват, че този празник е благода-
тен за производителите на картички, сладки 
и всякакви подаръци с формата на сърце.
Според традицията на английския двор в 

началото на XVII век, на Свети Валентин 
младите мъже и жени си разменят пръстени 
и бонбони. Всяка жена може да отиде и да 
помоли мъжа, когото харесва да стане неин 
съпруг. Важното е, че мъжът няма право да 
откаже на една дама. Но, ако все пак сърце-
то му вече е заето, той трябва да й подари 
копринена рокля.
В Япония и Корея празникът датира от 

1930 г. В Япония в Деня на влюбените по-
даръци получават само мъжете. Празникът 
за жените идва месец по-късно, на 14 март, 
а денят е наречен „Белият ден“. Противно 
на Япония, в Корея съществува традиция на 

„Черния ден“, в който всички самотни мъже 
се събират и се напиват.
В страстна Франция Денят на влюбените 

се изразява в разменяне на бижута и други 
романтични подаръци, а в Дания мъжете 
подаряват изсушени бели цветя. На този 
ден в Англия девойките се събират преди 
изгрев и поглеждат през прозореца. Първи-
ят човек, когото видят, става техен съпруг. 
В графство Дербишир момичетата обикалят 
църквата 12 пъти в полунощ и повтарят ма-
гическо заклинание. Според легендата след 
ритуала срещат истинската любов.

 В Ямайка на този ден провеждат масови 
голи сватби, а на плажовете прииждат мно-
гобройни младоженци, решили да се врекат 
във вечна любов. В Бразилия Денят на влю-
бените се празнува на 12 юни. На този ден 
бразилките извършват магически ритуали, 
с които привличат ергените. В Израел Де-
нят на любовта се чества в края на лятото. 
Момичето може само да предложи ръката 
си на момчето, което избере.
Германците свързват любовта с лудостта 

и считат Свети Валентин за покровител на 
лудите. На този ден се украсяват психиа-
тричните клиники с гирлянди и цветя. По-
ляците вярват 
в чудотворна-
та сила на лю-
бовта и затова 
считат за свой 
дълг да оти-
дат на църква 
и да се помо-
лят за семей-
но щастие.
Свети Валентин е забранен за мюсюлма-

ните в Саудитска Арабия. Хората, които 
се докоснат до греха на този ден са тежко 
наказвани. В магазините е строго забране-
но да се продават червени рози, плюшени 
играчки и лакомства във формата на сър-
ца. Властите смятат, че „гибелната западна 
традиция“ обърква умовете на младото по-
коление в Саудитска Арабия, като ги под-
тиква към грях.
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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

ЗАПОВЕД № 073/06.02.2023 Г.
На основание чл.8, ал.2 от Изборния кодекс и чл.44, ал. 2 от ЗМСМА 

О  Б  Р  А  З  У  В  А  М:
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ със съответната номерация и адрес за 

провеждане на избори за народни представители на 02 април 2023 год., 
съгласно приложението, което е неразделна част от заповедта.
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на ТЗ „ГРАО” - 

Благоевград, РИК – Благоевград, отдел „ГРАО” - Сатовча, кметовете на 
кметства и публикува на интернет страницата на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината.
Настоящата заповед подлежи на оспорване от заинтересованите лица 

по реда на чл. 8, ал.4 от Изборния кодекс в тридневен срок от датата на 
обявяване пред областния управител на област Благоевград. 

П Р И Л О Ж Е Н И Е
Към Заповед № 073 / 06.02.2023 год.

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В ОБЩИНА САТОВЧА
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ЗАПОВЕД № 079/13.02.2023 Г.
На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал.1, 

чл.41, ал.3 от Изборния кодекс, относно произвеждане на избори за на-
родно събрание на 02 април 2023 год.

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Определям местата за обявяване на предварителни избирателни спи-

съци за  община Сатовча по населени места и избирателни секции както 
следва:

2. Предварител-
ните избирателни 
списъци да се обя-
вят на определени-
те места, така че да 
са общодостъпни, 
защитени от атмос-
ферни влияния и 
посегателства с цел 
запазване на физи-
ческата им цялост.
Настоящата за-

повед да се обяви 
публично на интер-
нет страницата на 
община Сатовча.
Контрол по из-

пълнение на насто-
ящата заповед въз-
лагам на секретаря 
на община Сатовча.
Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел „ГРАО” 

– Сатовча кметовете на кметства за изпълнение и на Районна избирателна 
комисия – Благоевград за сведение.

Изплащането на пенсии за инвалидност, добав-
ки за чужда помощ, социални помощи и финансо-
ва подкрепа за хора с увреждания с изтекъл срок 
на ТЕЛК решения ще бъде възобновено служебно 
от Националния осигурителен институт (НОИ) и 
Агенцията за социално подпомагане през март. 
Право на това ще имат хората, които са подали 
заявление-декларация за преосвидетелстване най-
малко три месеца преди изтичане на срока на екс-
пертното си решение и не са успели да се явят на 
ТЕЛК навреме поради забавяне в медицинската 
експертиза. Социалните плащания ще бъдат из-
платени при спазване на регламентираните в нормативната уредба процедури и срокове. 
Служебното възстановяване на правата на хората с увреждания беше регламенти-

рано с промени в Закона за хората с увреждания, които влязоха в сила от 29 януари 
2023 г. Информацията за правоимащите ще бъде подавана от Министерството на здра-
веопазването до НОИ и АСП всеки месец до 20-о число. Не е необходимо хората да я 
декларират пред институциите.

 НОИ вече информира, че плащанията на инвалидните пенсии и/или добавки за чужда 
помощ ще бъде възстановено по предоставените от МЗ списъци през първата половина на 
март. Тогава ще се възстанови и продължи изплащането на лична пенсия за инвалидност 
поради общо заболяване, лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука и профе-
сионална болест, лична пенсия за военна инвалидност, лична пенсия за гражданска инва-
лидност, социална пенсия за инвалидност, наследствена пенсия, която се изплаща на лица 
въз основа на определен в експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК процент на трайно намалена 
работоспособност/вид и степен на увреждане, добавка за чужда помощ.

 Агенцията за социално подпомагане ще възобнови служебно изплащането на социални 
помощи и финансова подкрепа за хора с трайни увреждания с изтекъл срок на решения на 
ТЕЛК/НЕЛК. Плащанията за месец февруари ще бъдат преведени след 15 март съобразно 
получените от Министерството на здравеопазването списъци за правоимащите хора.



Едни от най-големите философи в историята 
са именно китайските мислители. Макар изречени 
преди много векове, техните думи могат да бъдат 
актуални и днес. Вижте няколко мъдри мисли от 
Изтока, които ще ви помогнат да живеете в хармо-
ния и разбирателство със себе си и останалите.
Вместо да проклинаш тъмнината, запали свещ.
Поражението стои в основата на всеки успех.
Не гледай да отгатнеш отговорите, стреми се 

да разбереш въпросите.
Ако вървиш по нечии стъпки, не си пример, а 

копие.
Само истинският мъдрец ще се радва да чуе 

думи, които не галят слуха.
Учителите отварят вратата, но ти сам трябва 

да влезеш.
Единствената грешка е да повтаряш минали 

неблагополучия.
Ако някой гладува, не му подавай риба, а го 

научи сам да лови.
Щастието не се измолва.
Ако не искаш другите да знаят какво си напра-

вил, по-добре не го прави изобщо.
Който знае кога да спре, е господар на съдбата си.
Всеки ден, в който не напредваш, изоставаш.
Който може да е господар на себе си, не ще се 

превърне в роб на друг.
Всички неща са трудни, преди да станат лесни.
Мъдрецът никога не се стреми към крайности.
Нищо не можеш да направиш за този, който сам 

не иска да му бъде помогнато.
Не се страхувай, ако се движиш бавно. Страху-

вай се, ако стоиш на едно място.

КОНКУРС „ МОЯТА РОДИНА”
Н. Ч. Пробуда - 1919 организира конкурс „ МОЯТА РОДИНА” в 2 категории:
1. Рисунка по повод 3-ти Март – Национален Празник на Република България.
2. Рецитал на тема „Моята Родина”
Основна цел:
Основната цел на конкурса е насърчаване творческа-

та и индивидуална изява на децата и да популяризира 
българската литература, да пробуди национално само-
чувствие у децата, да стимулира техния интерес към 
интерпретиране на произведения от български поети.
Регламент: В конкурса могат да участват деца от 

цялата страна разделени на две групи:
Ученици : 1 – 6 клас
Ученици: 7 – 12 клас
Творбите ще бъдат оценявани от жури по няколко критерия :
За рискунки - Творците могат да изпратят 1 брой рисунка, като използват техника по 

желание и представят на хартия с формат „А4”
За рецитал - дикция, тематична обвързаност и сценично въздействие.
Всяка творба трябва да бъде придружена от следната информация:
– трите имена на участника;
– възраст;
– клас и училище или читалище;
– телефон за връзка с родител или учител.
Всеки може да участва и в двете категории, както за рисунка, така и за рецитал.
Рисунките както и запис на рецитала се изпращат на e-mail: probuda1919@gmail.com или 

самата рискунка и запис на рецитала в електронен вариант на диск по пощата на адрес:
5424 с. Буря, пл. Ст. Цонева 1 , Н.Ч. Пробуда 1919, общ. Севлиево
Организаторите ще поощрят с награди най-добре представилите се, а всички учас-

тници ще получат грамоти. Материали се събират до 28 Февруари 2023 година.
Информираме Ви, че личните данни на участниците в Конкурс ,, Моята Родина“ ще 

бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на 
настоящата изява, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във 
връзка с употребата и прилагането на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка 
с обработването на лични данни.
За контакт: 0898996355
 
МЛАДЕЖКИ ОНЛАЙН ФОТОКОНКУРС

„ЩРАКНИ ВРЕМЕТО“ 3

20 Февруари 2023 година, Понеделник,
Световен ден на социална справедливост 
Отбелязва се от 2009 г. с резолюция 62/10 

на Общото събрание на ООН от 26 ноември 
2007 г., за да се засилят мерките за спазването 
на човешките права и свободи, като се има 
предвид, че социалното развитие и социалната 
справедливост допринасят замира и сигурнос-
тта на национално и международно равнище.

21 Февруари 2023г., Вторник,
Международен ден на майчиния език 

Отбелязва се от 2000 г. с ре-
шение на 30- ата Генерална 
конференция на Организацията 
на ООН по въпросите на об-
разованието, науката и култу-
рата (ЮНЕСКО), прието на 17 
октомври 1999 г., утвърдено с 
резолюция 56/262 на Общото 
събрание на ООН от 15 февруари 
2002 г., за да се съхрани езико-
вото и културно многообразие в 
световен мащаб. 
Годишнина от демонстрацията 

/1952/ на студенти в Дака, Бангладеш, за признаване на бенгалския за наци-
онален език, при която се стига до кървави сблъсъци, довели до убийството 
на 5 души от силите на реда. Понастоящем в света 
съществуват около 7000 езика, като близо 96 процента 
от тях се използват от малка група хора (4 процента 
от населението на планетата). 

23 Февруари 2023, Четвъртък,
Национален празник на Гвиана 
Националният празник на страната е Деня на ре-

публиката /1970/. 
Национален празник на Бруней 
Националният празник на страната е Деня на независи-

мостта /1984/. 
24 Февруари 2023 година, Петък,
Национален празник на Естония

Националният празник на страната е Деня на неза-
висимостта /1918/.

25 Февруари 2023 година, 
Събота,
Национален празник на Суринам
Националният празник на страната е Деня на осво-

бождението и обновлението /1980/.

Кръщене в Кръщене в 

Н О В И Н И
20 - 26 февруари 2023 г., брой 7

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

МЪДРОСТИ  ОТ  КИТАЙСКИТЕ  МИСЛИТЕЛИ

Младежки център Добрич кани всички 
млади хора да покажат своята уникална 
гледна точка към „красотата на времето“ 
чрез снимки. Участниците в конкурса могат 
да поставят на фокус различни свои от-
крития, включително природни, културни, 
археологически, исторически забележител-
ности, пейзажи и други.

I. Организатор
Фотоконкурсът се организира и провежда 

от Младежки център – Добрич, гр. Добрич, 
пл. Стария орех №1.
Участниците във фотоконкурса се за-

дължават да спазват изложените по-долу 
правила.

II. Цел
Цел: Младите хора да уловят в един фо-

тографски кадър красотата на ВРЕМЕТО, 
както в неговото метеорологично състоя-
ние, така и в различни завладяващи сцени 
от заобикалящият ни свят.

III. Условия за участие:
• Право на участие имат всички младе-

жи, на възраст между 15 и 29 години, от 
страната;

• до 3 броя авторски снимки, формат 
JPEG с максимален размер на снимката до 
10 МB всяка;

• фотографиите да са придружени с кратко 
заглавие, информация за мястото на което е 
направена снимката, трите имена на участ-
ника, години, адрес, телефонен номер (за 
обратна връзка);

• фотографиите да са направени през 
периода 2022-2023 година;

• снимките да бъдат оригинални, без 
тяхното заснемане да излага на риск здра-
вето и живота на техния автор и/или други 
участници;

IV. Начин за участие във фотоконкурса:
• УЧАСТНИЦИ – снимките изпращайте 

на имейл: info@ycd.bg от 06 март до 14 
март 2023г;

• ЖУРИРАНЕ– всич-
ки снимки на участни-
ците във фотоконкурса 
ще бъдат включени в 
специално създаден за 
целта албум, със загла-
вие „Щракни времето“3 
. Албумът ще може да 
бъде намерен във Facebook страницата на 
Младежки център Добрич от 15 март до 22 
март, където може да се гласува онлайн за 
харесваните фотографии;

• РЕЗУЛТАТИ – победителите във фото-
конкурса ще бъдат публикувани на 23 март- 
Световен ден на метеоролога в сайта www.
ycd.bg и facebook страницата на Младежки 
център Добрич;

• НАГРАДИ – победителите ще получат 
предметни награди от 27 март до 31 март 
2023г на място в Младежки център Добрич, 
град Добрич, пл.Стария орех №1 или на 
подаден адрес от участниците.

V. Обработване на лични данни и пуб-
личност
С участието си в конкурса, кандидатите 

приемат личните им данни в конкурса да бъ-
дат обработвани и използвани единствено за 
целите и осъществяването на горепосочения 
конкурс, съгласно изискванията на Закона за 
защита на личните данни и прилагането на 
Регламент /ЕС/2016/679 на Европейският 
парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

VI. Авторски права
С участието си в конкурса авторите пре-

доставят правата върху снимките за използ-
ването им с нетърговски цели от Младежки 
център Добрич. В случай на използване на 
снимките имената на авторите задължител-
но ще бъдат посочвани.
За контакт:
Младежки център – Добрич
тел.: 058 602 691; 0894 386 344
e-mail:info@ycd.bg



Въпрос:  След преглед / по здравна каса / от 
дерматолог, бях насочена към хирург за кожна 
биопсия за установяване на диагноза /ексзема 
или псориазис/. Интересувам се дали Здравна 
каса поема такъв вид изследване и ако да, то кой 
трябва да ми издаде направление. 
Отговор: В извънболничната помощ НЗОК запла-

ща за „Хистобиопсично изследване на две проби от 
кожа и кожни лезии“ (с код 10.49). Това е високоспе-
циализирано изследване от пакет „Обща и клинична 
патология“, което се назначава с направление за 
медико-диагностична дейност (бл. МЗ-НЗОК № 4) 
от лекар специалист от извънболничната помощ.

Въпрос: Има ли право личния лекар да ми изда-
де направление за скенер с контраст за бъбречна 
област?
Отговор: Не, няма право. Личният лекар може 

само да Ви насочи с направление за консултация 
към лекар специалист, който при необходимост и по 
преценка, ще издаде направление за извършването 
на изследването КАТ.
НЗОК заплаща изследването с изключение на 

контрастното вещество (ако е необходимо прила-
гането му).

Въпрос: Къде мога да си издам нова здравнооси-
гурителна книжка, тъй като на моята свършиха 
листата?
Отговор: Когато страниците за ползвана ден-

тална помощ от здравноосигурителната книжка са 
изписани, не е нужно да се издава нова.
При изчерпване на страниците в здравноосигури-

телната книжка, към нея се използва допълнителен 
лист-притурка (по образец) за извършени дентални 
дейности.

Този допълнителен лист ще Ви предоставят в район-
ната здравноосигурителна каса (РЗОК) по избор на 
личен лекар.
Координатите на РЗОК са публикувани на сайта на 

НЗОК в рубрика „Контакти“. Документът се издава 
безплатно. Носете здравноосигурителната си книжка 
и документ за самоличност.

Въпрос: Интересува ме общопрактикуващ лекар 
(личен лекар) за преглед и издаване на извинителна 
бележка на малолетен 12 годишен ученик, детето 
боледува от някакъв вирус и се налага домашно ле-
чение и личния лекар уж за прегледа не взема пари, 
но иска заплащане от 2 лева за бележка ,която ще 
му трябва за извиняване на отсъствията в училище. 
Отговор: Издаването на извинителни бележки за от-

съствие от училище не е включено в пакета от здравни 
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, определен 
с наредба на министъра на здравеопазването, т.е. за из-
даването на съответния документ се заплаща на лекаря 
по съответния ценоразпис.
За всяко заплащане лекарят е длъжен да издаде фи-

нансов бон/касова бележка.
Родителите не заплащат на личния лекар на детето 

за: Оформяне на здравно-профилактична карта/талон 
за здравословното и имунизационното състояние, пре-
доставяне на данни за извършени задължителни имуни-
зации за възрастта и издаване на медицинска бележка 
за липсата на контакт със заразно болен, необходими 
за детска градина/училище, както и отлагане на иму-
низации при противопоказания в случаите и по реда на 
Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република 
България. За издаването на служебна бележка, удос-
товеряваща извършените задължителни имунизации 
и реимунизации и профилактични прегледи на деца 
съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни 
помощи за деца, също не се заплаща на личния лекар.

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ БЕНЕФИЦИЕРИ
ЗА КАМПАНИЯ 2023

Общинска адми-
нистрация – Сатовча 
уведомява всички 
кандидати по ин-
тервенциите за ди-
ректни плащания за 
Кампания 2023, че 
съгласно изисквани-
ята на чл. 54 от За-
кона за подпомага-
не на земеделските 
производители (ЗПЗП) ДФЗ ще извършва проверки за 
спазване на изискването за „Активен земеделски стопа-
нин“. Проверките ще се правят въз основа на данните 
от годишните отчети за дейността (ГОД) за предход-
ната година, подадени в Националния статистически 
институт (НСИ) и въз основа на данните от годишните 
данъчни декларации, подадени в Националната агенция 
за приходите (НАП).
Съгласно чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката всич-

ки физически и юридически лица, които извършват 
стопанска дейност, са длъжни да предоставят на НСИ 
годишен отчет за дейността си (ГОД), съдържащ ста-
тистически справки и счетоводни документи.
По силата на чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 

2, чл. 259, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно 
облагане (ЗКПО) и чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците 
върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) юри-
дическите и физическите лица заедно с годишната си 
данъчна декларация подават и ГОД в срок от 1 март 
до 30 юни 2023 г. Информация за реда за подаване на 
ГОД може да намерите на сайта на НСИ.
Допълнително информираме, че при прилагане на 

тавана на плащане по интервенцията за основно под-
помагане на доходите за устойчивост на земеделските 
стопани (ОПДУ), за приспадане на трудовите възна-
граждения на работниците в земеделското стопанство, 
назначени под Код на икономическата дейност (КИД) 
в областта на селското стопанство, ДФЗ – РА ще из-
ползва данните от годишните данъчни декларации на 
кандидатите, предоставени от НАП, при спазване на 
изискванията на чл. 57 от ЗПЗП.

СТАРТИРА НОВА ПРОГРАМА ЗА ФИРМИТЕ ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЦИ

Вече е стартирала 
програмата за из-
граждане на нови 
възобновяеми източ-
ници за собствено 
потребление в ком-
бинация с локални 
съоръжения за съх-
ранение на енергия.
Програмата е с 

финансова подкрепа от Плана за възстановяване и 
устойчивост и е на стойност 200 милиона лева.
По програмата може да се финансира комплект от 

фотоволтаични системи за собствена употреба със 
системи за съхранение на енергия (напр. батерии), 
става ясно от условията за кандидатстване по про-
грамата.
Фотоволтаиците могат да имат мощност до 1 MW, 

но и не повече от два пъти размера на предоставе-
ната мощност от ЕРП.
Съоръженията за съхранение на енергия трябва 

да имат минимален капацитет, равностоен на съх-
ранение на 100% от мощността на фотоволтаичната 
система за 1 час.
Общият бюджет е 200 млн. лв., като минималният 

размер на заявеното финансиране от дадено пред-
приятие е 75 000 лв., а максималният – 1 000 000 лв.
В зависимост от размера на предприятието и ло-

кацията програмата финансира между 35% и 50% 
от проекта.
Финансират се капиталови разходи, СМР и кон-

султантски услуги.
Отворено за микро-, малки и средни предприя-

тия, както и такива със средна пазарна капитали-
зация (регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.)
Срокът за кандидатстване е 3 месеца, считано от 

15 февруари 2023 година.

ОДОБРЕН Е ОКОНЧАТЕЛНИЯТ СЛОЙ „ПЛОЩИ,
ДОПУСТИМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ” ЗА КАМПАНИЯ 2022
Земеделските стопани, които са подали възраже-

ния по образец в периода 5 декември 2022 г. – 20 де-
кември 2022 г. срещу проектите на специализирани 
слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими 
за подпомагане” за Кампания 2022, могат да се ин-
формират за резултатите от тяхното разглеждане 

чрез Система за 
електронни услуги 
(СЕУ) на Държа-
вен фонд „Земе-
делие“ – Разпла-
щателна агенция 
(https://seu.dfz.bg/).
Предстои окон-

чателна оториза-
ция и плащания 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
20 - 26 февруари 2023 г., брой 7

До 20-и февруари:
ЗСВТС
Подаване на Интрастат 

декларации за вътресъю-
зен внос (пристигания)/
вътресъюзен износ (из-
пращания), съгласно чл. 
11 ал. 2 от ЗСВТС - за 
новорегистрираните Ин-
трастат оператори с въз-
никнало текущо задъл-
жение с първи референ-
тен период месец януари 
2022 г.
До 25-ти февруари:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец януари за доходи от трудови пра-
воотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, оп-
ределен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брут-
ния размер на сумата от частичните плащания по тру-
дови правоотношения, направени през месец януари, 
когато пълният размер на начислените от работодате-
ля доходи от трудово правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 февруари.

3. Внасяне от работодателя по основното трудово 
правоотношение към 31 декември на предходната го-
дина на данъка, удържан при годишното облагане на 
доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 
49, ал. 5 от ЗДДФЛ. 
До 28-ми февруари: 
ЗДДФЛ
1. Подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ 

за изплатени доходи на физически лица през предход-
ната година.

2. Подаване на Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ 
за изплатени през предходната година доходи по тру-
дови правоотношения.
ЗМДТ
Подаване на данни  по чл. 14, ал. 4 от ЗМДТ от пред-

приятия при промяна на отчетната стойност на недви-
жими имоти, настъпила към 31 декември на предход-
ната година. 
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава справ-

ка-декларация за дистанционни продажби на стоки, 
внасяни от трети страни или територии под формата 
на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща ле-
вовата равностойност на 150 евро, с изключение на ак-
цизни стоки, по които получатели са данъчно незадъл-
жени лица, които са установени, имат постоянен адрес 
или обичайно пребиваване в държава членка, включи-
телно в страната, за данъчен период – месец януари и 
внася дължимия данък.
Забележка: В случаите на подаване от регистрирано 

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

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2023г.

на площ за миналогодишната кампания. Тя ще се 
извърши на база данните от окончателните слоеве 
„Физически блокове“ и ПДП за кампания 2022, след 
извършване на задължителните кръстосани проверки 
на подадените през 2022 заявления за подпомагане.
При необходимост, ДФЗ ще извърши корекции 

в направените до момента плащания по схемите и 
мерките за подпомагане на площ. Допълнителни 
субсидии ще бъдат изплатени на земеделските сто-
пани, на които първоначално е изплатена по-малка 
сума. На стопаните, при които се установи, че е из-
платена по-голяма сума ще се предприемат стъпки 
за нейното възстановяване.
Данните са публикувани в цифров вид на сайта на 

МЗ, на следния линк: https://shape.mzh.government.bg/. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Ад-

министративнопроцесуалния кодекс пред съответ-
ния административен съд в 14 - дневен срок, до 28 
февруари 2023 г. включително.

 
МОЖЕ ЛИ ДА ВИ ПРЕИЗЧИСЛЯТ

ВТОРАТА ПЕНСИЯ
Средствата 

от доброво-
лен фонд мо-
гат да бъдат 
изтеглени без 
ограничения, 
в зависимост 
от избора на 
осигуреното 
лице, обясня-
ват експерти 
за допълнително пенсионно осигуряване.
Това е възможно, в случай че вие започнете или 

продължите да упражнявате трудова дейност, за ко-
ято подлежите на осигуряване в универсален пен-
сионен фонд, дори и след навършване на възрастта 
за пенсиониране от универсален пенсионен фонд, 
съгласно Кодекса за социално осигуряване.
Компанията повторно ще ви разкрие нова индиви-

дуална партида в универсалния пенсионен фонд с 
постъпването на първата осигурителна вноска след 
сключване на съответния договор.
Така 5% от осигурителния ви доход всеки месец 

продължават да се натрупват в универсалния пен-
сионен фонд. Въз основа на натрупаните суми от 
осигурителните вноски или с част от тях, постъпи-
ли след сключването на пенсионния договор, вие 
имате право да поискате не повече от веднъж в една 
календарна година преизчисляване на получаваната 
допълнителна пожизнена пенсия за старост.
Освен да послужат за преизчисление на пенсията, 

тези средства могат да бъдат получени и еднократно 
или разсрочено по ваш избор.



КАК ДА ИЗПЕЧЕМ ЯДКИ
Запичането на ядките, които се добавят към тесто, 

сладкиши или салата, подчертава техния вкус. Лешници-
те, фъстъците или орехите се превръщат в истински цен-
ни съставки във всяко ястие. Нека да разгледаме всички 
плюсове и минуси на няколко метода на печене на ядки.
Печене на ядки на предварително нагрят тиган
Методът претендира за най-бързия. За него загряваме 

сух тиган на умерен огън и когато се нагорещи, доба-
вяме ядки. След това ги разбъркване и разклащаме ти-
гана няколко пъти, докато се зпекат. Времето зависи от 
размера на ядките.
Резултат: Бързо 

и лесно - 1-5 ми-
нути. Ядките са 
препечени, но не 
равномерно. По 
тях  обикновено 
има няколко овъг-
лени петна. Това 
особено зависи от 
неравната им по-
върхност. Ядките нямат време да се запекат напълно - 
отвътре и отвън. Бързо, но не много качествено печене. 
Ядките не стават толкова богати на вкус, колкото би 
трябвало. Тези печени ядки са идеални за приготвяне 
на зеленчукови салати.
Печене на ядки на тиган без предварително заг-

ряване
Поставяме ядките в сух, студен тиган. Включваме на 

средна температура и започваме да печем. Разбъркваме 
ядките, като разклащаме тигана през цялото време, 
докато се загрее и след това, докато ядките станат 
златистокафяви.
Резултат: Отнема 3-7 минути. Ядките покафеняват по-

равномерно, отколкото в предварително загрят тиган, 
но все още имаш няколко загорели, овъглени петна. 
Въпреки това, за разлика от предишния метод, ядките се 
препичат отвътре и отвън по-равномерно. Този метод на 
печене на ядки е по-контролиран. Въпреки това, дори и 
при внимателна подготовка, резултатът не е перфектен.
Печене на ядки в микровълнова фурна
Ядките се смесват с малко количество растително 

масло, за да покафенеят по-добре. След това се раз-
стилат на равномерен слой върху тава, подходяща за 
микровълнова фурна (може да използвате и хартия за 
печене). Готви се при мощност от 700 W на стъпки от 
1 минута.
Резултат: Отнема 3-5 минути. По-трудно е да се опре-

дели степента на готовност на ядките. Знак за готовност 
не е външният вид, а ароматът - той забележимо се уве-
личава. Освен това ядките са много горещи след готвене 
и им трябва повече време, за да изстинат. А размерът 
на микровълновата фурна ограничава броя на ядките, 
които можете да препечете наведнъж. За мнозина този 
метод може да изглежда малко неинтуитивен, но кол-
кото и да е странно, той работи! По-добре си струва 
да разчитате на собствения си нос, но ако трябва да 
изпечете малко количество ядки, микровълновата фурна 
ще ви помогне.
Печене на ядки във фурна
Методът отнема най-много време от всички възмож-

ни. За него се нареждат ядките на равен слой върху тава, 
покрита с хартия за печене, и се слагат в предварително 
загрята до 180 °C фурна. След 5 мин извадете тавата за 
печене и разбъркайте ядките. След това проверявайте 
готовността им на всеки 2-3 минути.
Резултати: Минус е единственото е времето - 5-8 ми-

нути, този метод е най-дългият от всички. Резултатът е 
перфектни печени ядки. Те са равномерно покафенели 
и препечени отвътре и отвън с богат вкус. Вярно е, че 
този метод не изисква постоянно внимание. Но през 
това време можете да свършиъте и друга работа. Край-
ният резултат говори в полза на този метод на печене.
По този метод може да приготвите перфектни печени 

фъстъци, печени бадеми или печени семки.

ОТГЛЕЖДАНЕ  НА  ТИКВИ
Тиквата е растение, 

спадащо към т.нар. 
плодови зеленчуци. 
Любим десерт на мла-
ди и стари, тя е из-
ключително полезна 
и здравословна.
Когато решите да 

отглеждате тикви, най-напред трябва да изберете 
подходящото място за целта. Тиквата вирее на добре 
огрявани от слънцето и защитени от ветровете места. 
Избраната почва трябва да е богата на хранителни 
вещества, добре наторена от предшестващата култура.
Обработката на почвата се извършва през есента. 

Започва се с дискуване, чрез което се унищожават 
плевелите, след което се прави дълбока оран – на 
30-35 см. Чрез нея се внасят оборски тор, фосфорни 
и калиеви торове.

 През пролетта почвата отново се обработва, като 
се създава добър топлинен и въздушно-газов режим 
в почвата. За целта тя се култивира 1-2 пъти на дъл-
бочина 12-14 см без обръщане на почвения пласт, 
като се внасят по 25-30 кг амониева селитра на декар.

Сеи тб ат а  н а 
тиквите  се  из -
вършва към края 
на април, когато 
температурата на 
10 см дълбочина в 
почвата достигне 
14 °С. Трябва да 
се има предвид и 

възможността за слани, и да се избегне възможността 
те да засегнат растенията, когато са вече поникнали.
Правят се гнезда с помощта на мотика с размери 40-

50 см. Във всяко едно от тях се засяват по 5-6 семена. 
Поставят се на етажи, т.е. половината се засяват по-
плитко спрямо останалите. За по-добър и бърз растеж 
е добре да се практикува рътене на семената.
Рътенето представлява предварителното накисване 

10-12 часа в хладка вода (28-30°С). За един декар ще 
са ви необходими около 300-500 семена.
След накопаването е добре върху гнездата да се 

хвърли добре угнил оборски тор, който да държи 
влагата и да поддържа повърхността винаги рохкава. 
След засяването на семената е нужна редовна обработ-
ка на почвата, като прекопаване и поливане, както и 
борба с плевелите.

 Първото око-
паване на тиквите 
се извършва след 
обра зуване  на 
първия същински 
лист,  а  второто 
се  прави  преди 
растенията да са 
развили напълно 
странични разкло-
нения. Когато рас-
тенията образуват 2-3 същински листа, те се разсаждат 
и поразреждат, като се оставя по 1 растение в гнездо.
Дори да не ви остава време да поливате редовно 

тиквите, не се притеснявайте – те имат добре развита 
коренова система и отлична способност да използват 
влагата от по-долните почвени слоеве.
Продукцията се прибира към края на септември, 

преди обилните есенни дъждове, след като листата 
започнат да прегарят. Плодовете са годни за консу-
мация, след като са оставени 20-25 дни на слънце 
след откъсването им. С това се подобрява качеството 
и съхраняемостта им.
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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!

Генерал среща на улицата доста подпийнал вой-
ник-отпускар.
Войникът го хваща за копчето и пита:
– Брато, как се стига до казармата?
– Ти знаеш ли с кого говориш! – виква генералът.
– Добре де, не знам, ти кажи накъде трябва да 

тръгна – упорства войникът.
Генералът почервенява от гняв.
– За последен път те питам – знаеш ли с кого 

говориш?
– Ама и ти си се наплюскал здраво, братче – съ-

чувства войникът. – Аз не знам накъде да вървя, ти 
си забравил кой си…

ПОДБЕЛ  
Подбел /Tussilago farfara/ предста-

влява многогодишно тревисто расте-
ние, което принадлежи към семейство 
Сложноцветни. Цъфти през месец 
март, непосредствено след стопява-
нето на снежната обвивка. Именно 
през ранната пролет от коренището му започват да израстват 
единични или надземни стъбла, които достига височина до 25 см.
Стъблата са покрити с розово-виолетови люспи, а на върха 

си носят големи и красиви жълти цветни кошнички. По стъблата 
му има два реда листчета, но външните са по-едри. Плодът на 
подбела е цилиндричен, с бяла и пухеста хвърчилка. След узря-
ването на семената, листата започват да се развиват във вид на 
розетка. Те са сърцевидни и назъбени неравно. В някои случаи 
дръжките са оцветени в лилаво.
Подбелът расте по сенчести места, върху влажни и ронливи 

почви, в дерета и покрай бреговете на поточета. Може да се срещ-
не по изкопи и насипи в територията на цялата страна. Подбелът 
може да се срещне под редица наименования – търкалеста билка, 
конско петало, магарешка диря, мащеха, бяло копито, кървавиче, 
марта, брандушки, лопен, подвалка.
Състав на подбел
Цветните стъбла на подбел съдържат тараксинтин, фарадиол, 

арнидиол, стигмастерин, фитостерин, дъбилни вещества, жълт 
пигмент, рутин. Листата съдържат горчивия гликозид, наречен 
тусилагин, галова, ябълчна и винена киселина, сапонини, витамин 
С, ситостерин, етерично масло, танини, провитамин А, белтъчни 
вещества, слуз, полизахариди /инулин и декстрин/.
Събиране и съхранение на подбел
Използваемата част на подбела са по-младите листа на билка-

та, които се събират през месеците юли-август. След почистване 
се разпръсват на слънце за половин ден, след което сушенето 
може да продължи на сянка.
Правилно изсушеният подбел отгоре е светлозелен, а отдолу 

силно окосмен и дори белезникав, със слабо горчив вкус и характер-
на миризма. Съхранявайте изсушената билка на проветриво, сен-
често и сухо място. Билката може да се закупи от повечето аптеки.
Ползи от подбел
Билката има омекчаващо, отхрачващо и противовъзпалително 

действие. Омекчаващият и отхрачващият ефект се дължат на 
съдържащите се в подбела тусилагин и сапонини, а противовъз-
палителното действие е благодарение на танините и слузните 
вещества. Подбелът подобрява сърдечната дейност и успокоява 
спазмите на жлъчката.

ЗИМНА  ЗАПЕКАНКА     
Продукти:
• картофи - 700 г
• сол
• краве масло - 4 с.л.
• замразени зелен-

чуци - 400 г микс
• зеленчуков бульон 

- 200 мл
• яйца - 3 бр.
• кашкавал - 100 г настърган
Приготвяне:  
Картофите се сваряват в подсолена вода. Обелват се 

и се нарязват на шайби.
В намазнена тавичка се нареждат картофите, като 

между тях и отгоре им се поставят морковите, карфи-
олът и броколите.
Зеленчуците се посоляват, заливат със зеленчуковия 

бульон, а отгоре им се поставят малки парченца краве 
масло.
Запеканката с картофи се поставя във фурната и се 

пече на 200 °C за половин час.
В купа се разбиват трите яйца с настърганият каш-

кавал.
Запеканката се изважда от фурната и залива с яйче-

ната смес.
Връща се във фурната за още десет минути или до-

като се получи приятен загар.

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                                                                                                              


