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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

БЕЗПЛАТНИТЕ ВИНЕТКИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 
ИЗТИЧАТ В ПЪРВИТЕ МЕСЕЦИ НА 2022 Г.

Кметът на община Сатовча д-р Арбен 
Мименов подписа договор, с който проек-
тът „Топъл обяд в условия на пандемията 
от COVID-19 в община Сатовча“ се удължа-
ва до 30.06.2022г. Настоящият проект има 
за цел да осигури безплатен топъл обяд за 
нуждаещите се лица, които са изпаднали в 
неблагоприятно социално положение, за-
сегнати в най-висока степен от пандемията 
COVID-19 и последиците от нея, както и 
подобряване качеството им на живот. Реа-
лизацията на този проект е част от целена-
сочената социална политика, която община 
Сатовча развива в подкрепа на лица с до-
казана липса на доходи и близки, които да 
се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; лица 
и семейства, обект на месечно подпомагане. С предоставяне на топъл обяд  по Оперативна 
програма за храни и/или основно материално подпомагане ще се задоволи потребностите от 
храна за хора, които не могат да си осигурят сами, което ще доведе до намаляване на броя на 
живеещите в бедност лица. Проектът цели предоставяне на разнообразно седмично меню, с 
което да се осигури балансирано хранене на целевите групи, при спазване на изискванията за 
безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.
Услугата по проекта ще се предоставя за 200 лица в община Сатовча за период от 18 месеца / от 

01.01.2021г. до 30.06.2022г./ само в работни дни – общо 371 работни дни за периода на изпълне-
ние на проекта. Разнообразието в менюто за топъл обяд ще осигури на потребителите от целевата 
група прием на храна в съотношение и количества, които да доставят достатъчно енергия и да 

не лишават организма от жизненоважни веще-
ства, витамини и минерали. Обядът включва: 
супа, основно ястие и хляб и веднъж седмично 
десерт и/или пресни плодове. Храната се паке-
тира в съдове и опаковки за еднократна употре-
ба, разрешени за контакт с храни. Приготвяна-
та храна ще се доставя ежедневно до домовете 
на потребителите в населените места Сатовча, 
Долен, Плетена, Кочан, Ваклиново, Жижево, 
Вълкосел, Слащен и Годешево.
В  рамките  на  проекта  община  Сатовча     

реализира  съпътстващи  мерки,  целящи по-
стигане на по-голяма информираност и осведо-
меност на лицата от целевите групи за други 
социални, административни, здравни и образо-
вателни услуги.
Проектът допринася за постигане общата цел 

на оперативната програма, свързана с намаля-
ване на броя на живеещите в бедност лица, 
чрез подпомагането им с храни, с оглед преодо-
ляване на основно материално лишение.

В първите три месеца на 2022 г. изтича ва-
лидността на  електронни винетки, отпуснати 
чрез Агенцията за социално подпомагане на 
хора с намалена работоспособност. 
Право на безплатна едногодишна е-винетка 

имат хора с 50 на сто и с над 50 на сто намале-
на работоспособност, както и семейства, които 
отглеждат деца с трайни увреждания. Правото 
е за един автомобил с мощност на двигателя 
до 160 к.с. Препоръчително е заявленията за 
подновяването на безплатните винетки да бъ-
дат подавани, когато наближи крайната дата 
на валидността им. Те се подават в дирекция 
„Социално подпомагане“ по настоящ адрес – 
лично, с писмо или по електронен път с елек-
тронен подпис. Социалните служби обработ-
ват документите в 7-дневен срок. Агенцията за 
социално подпомагане изпраща всекидневно 
обработените заявки на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“, която издава е-винетката в рам-
ките на следващия работен ден.
При прехвърляне на собствеността, безплат-

ната е-винетка не следва автомобила. В тези 
случаи правоимащият трябва в срок до три 
работни дни да уведоми АПИ, за да може да 
получи нова безплатна винетка от АСП. Под 

прехвърляне на 
собственост се 
има предвид по-
купко-продажба 
на пътно превоз-
но средство или 
бракуване на ав-
томобил и прех-
върляне на ли-
цензирана фирма 
за разкомплекто-
ване с договор. 
Когато автомо-
билът е браку-
ван и е оставен 
за съхранение в 
частен имот, лицето няма право да му бъде из-
дадена нова безплатна електронна винетка до 
изтичането на първоначалната валидност.
При затруднения и нужда от консултация же-

лаещите да им бъде издадена безплатна е-ви-
нетка чрез Агенцията за социално подпомагане 
могат да се свържат с центъра за обслужване 
на клиенти на Националното тол управление 
на тел.: 0700 10 876 или в писмен вид на e-mail: 
info@bgtoll.bg.

Физическите лица в България декларират 
доходите си за съответната година чрез 
подаването на данъчна декларация пред 
Националната агенция за приходите. През 
годините този процес претърпя редица по-
добрения, като в наши дни изпълнението 
на това задължение може да стане бързо и 
лесно, стига да бъдат спазени някои срокове.
Данъчната декларация по член 50 от ЗДДФЛ служи за определяне на 

данъчната основа върху доходите на физическите лица. Данъкът върху 
доходите на гражданите у нас е плосък и възлиза на фиксираните 10%.
Кой подава данъчна декларация
Данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФ подават всички физически 

лица, които имат доходи през изминалата година, произлизащи от: 
трудови и граждански договори; хонорари; авторство; продажба на 
имущество; дивиденти; обезщетения, които подлежат на облагане; 
дейности като едноличен търговец; свободни професии; земеделски 
стопани; занаяти; наеми; лихви и други.
Гражданите, които имат само доходи от трудови правоотношения 

(по трудов договор), нямат задължение да декларират доходите си. 
Въпреки това, ако са получавали или отпускали заеми, то законът пред-
вижда облагане на част от сумата над определен праг, което означава, 
че данъчна декларация трябва да бъде подадена. Изключение правят 
заемите, получени от кредитни институции.
Лицата, които нямат задължението да декларират доходите си пред 

НАП, но искат да се възползват от данъчни облекчения, също трябва да 
подадат декларация, към която да приложат необходимите документи за 
получаването на някои от редицата облекчения, предвидени по закон.
Как се попълва и подава данъчна декларация
Физическите лица могат да декларират доходите си по няколко на-

чина, като само за самоосигуряващите се лица съществува законовото 
задължение за подаване на данъчна декларация единствено по електро-
нен начин. Гражданите могат да декларират доходите си по следните 
начини: в офис на НАП по постоянен адрес; по пощата; онлайн чрез 
класифициран електронен подпис (КЕП); онлайн чрез персонален 
идентификационен код (ПИК).
Подаването по интернет предоставя максимално облекчение на граж-

даните, тъй като НАП дава възможност документът да бъде попълнен 
автоматично. За да се възползват от това, физическите лица трябва да 
разполагат с КЕП или ПИК и да подадат декларацията след началото 
на месец март. От приходната агенция уточняват, че в периода 10 
януари – 1 март обикновено декларациите не зареждат автоматично 
данните, предоставени от работодателя или платеца на дохода, като 
това се случва след началото на март.
Хората, избрали да не чакат до март, ще трябва да попълнят деклара-

цията си сами и да набавят редица документи, като сметки и служебни 
бележки за получени доходи през съответната година.
Освен ”Предварително попълнена годишна декларация за облагане 

на доходите на физически лица” НАП предоставя възможност и за 
изтегляне на декларация с баркод, която включва автоматична проверка 
за грешки и като може да бъде изпратена по електронен път или на 
хартиен носител към данъчните.
Срокове
Физическите лица трябва да декларират доходите си през годината 

до края на април следващата година.
Данъчната кампания започва на 10 януари и приключва на 30 април. 

През 2022 година крайният срок ще бъде 3 май, тъй като 30 април се 
пада почивен ден. За едноличните търговци и земеделските стопани, 
избрали този ред на облагане, крайният срок е 30 юни, като данъчната 
кампания започва на 1 март.

ките лица в България декларират

КАК СЕ ПОДАВА
ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ?

КАКВИ СА ГЛОБИТЕ ПРИ ЛИПСА НА ЗАСТРАХОВКА 
„ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“
В Закона за движение по пътищата са 

предвидени следните административни 
мерки, ако нямате сключена застрахов-
ка „Гражданска отговорност“:
Първо - временно отнемане на сви-

детелството за управление на моторно 
превозно средство на водач, който уп-
равлява моторно превозно средство без 
застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
Действието на принудителната административна мярка е 

до представяне на доказателство за сключена валидна застра-
ховка, поясняват от Комисията за финансов надзор.
Второ - Временно спиране от движение на пътно превозно 

средство на собственик, който няма задължителната застра-
ховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Мярка-
та действа до сключване на застраховката.
Глобата при липса на застраховка ГО е от 250 лв. за физи-

чески лица и имуществена санкция от 2 000 лв. за юридиче-
ско лице или едноличен търговец. При повторно нарушение 
размерът на глобите се повишава значително – за физически 
лица е 400 лв., а за юридически – 4000 лв.
Липсата на задължителна застраховка, както превишената 

скорост, може да се установява и с полицейски камери. Тога-
ва се издава електронен фиш на собственика дори без негово 
присъствие. Фишът се изпраща по пощата и трябва да се из-
плати в 14-дневен срок.



Пеперудата и бръмбарът обитавали една и 
съща горска поляна. Веднъж един човек минавал 
през гората и щом видял бръмбара, го запитал:

- Има ли някъде наоколо красиви рози, които 
да набера?

- Не, не съм виждал никакви такива растения. 
Тук има само пръст, тор и изгубени вещи, които 
вече никой не ползва - отговорил бръмбарът и 
започнал да разказва на какви находки се е на-
тъквал в този район.
Не минало много време и на същия човек му 

се наложило да мине пак през гората, за да търси 
тор. Този път обаче той забелязал пеперудата и 
решил да я попита:

- Знаеш ли тук някъде да има тор? Казаха ми, 
че е пълно. Искам да взема от нея.

- Не съм виждала подобна мръсотия. Тук има 
само красиви цветя и билки, които ухаят приказно 
- отвърнала пеперудата.

При тези думи човекът само се усмихнал и си 
казал наум: Ясно! И при животните е както при нас 
хората - виждат само това, което искат да видят. 
Когато сме ведри, ние човеците винаги ще откри-
ем какво да изпълни ежедневието ни с красота. 
Когато сме мрачни пък, ще намерим за какво да се 
хванем, за да стане денят ни още по-лош.

- Кой чакаш...!?- Кой чакаш...!?
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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

ПРИТЧА ЗА БРЪМБАРА И ПЕПЕРУДАТА

Да прегръщаш е нещо напълно естествено - екологично чисто, с естествена сладост, без 
пестициди, без консерванти, без изкуствени съставки, и е 100 процента здравословно. 
Прегръщането няма никакви недостатъци. Няма подвижни части, няма батерии, които да 
се изтощават, няма нужда от профилактични прегледи, има ниска консумация и висока 
производителност на енергия, няма инфлационни процеси, от него не се напълнява, 
няма месечни вноски, не са необходими застраховки, защитено 
е от кражба, не се облага с данъци, няма замърсяващ ефект и 
разбира се, има стопроцентова възвращаемост.... 
Ден на родилната помощ 
Чества се официално от 1951 г. на Бабинден тогава на 8 януари. 

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

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
БЪЛГАРСКА АПЕВА 2022

Фондация ВИА и издателство Светът в Промяна обявяват Трети Национален Литера-
турен Конкурс БЪЛГАРСКА АПЕВА 2022 Целта на конкурса е да събере и предложи 
на българските читатели в Третата антология на българската апева най-хубавите апеви, 
създадени след появяването на предишната антология или непредлагани на предиш-
ните конкурси. В конкурсът може да участва всеки със свои собствени произведения 
на български език. Непълнолетни могат да участват със съгласие на родителите си. 
Участниците могат да представят най-много 36 апеви или поеми, използващи формата 
на апевата, с общо не повече от 180 реда.
Срокът за представянето на произведенията е 15 март 

2022, на адрес apeva2022bg@apeva.art. Те трябва да бъдат 
включени в писмото. Прикачени файлове не се приемат. 
За участието се заплаща 2 лева редакционна такса за 
всяка апева. Получилите диплома за успешно участие в 
предишните конкурси Българска апева имат право на три 
апеви без такса за всяка диплома. Право на една апева без 
такса има всеки нов участник. Плащането става с банков 
превод след потвърждение на редакцията, в посочения в 
него срок. Всеки участник получава антологията на PDF 
и възможност да я получи отпечатана при компенсиране 
на печатната себестойност.

18 Януари 2022г., Вторник,
Международния ден на Снежния човек 
Легендата разказва, че първият снежен човек в исто-

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

чето се появили снежковци. 
Атанасовден 
Атанасовден се празнува на 18 януари. Разрешава се 

вино и елей. Св. Атанасий бил голям защитник на Право-
славната вяра. Участвал в Първия Вселенски събор, дето 
се показал с благодатно озарен ум в защита на вярата про-
тив ереста на Арий. На 28-годишна възраст, след смъртта 
на архиепископ Александър, е ръкоположен за архиерей 
на негово място в Александрия. За вярата преследван в 
изгнание 15 години. 
Атанасовден: Имен ден празнуват: Атанас, Атанаска, 

Наска, Наско, Hасo, Hася, Начо, Tанас, Таньо, Таню, Тинка. 
20 Януари 2022г., Четвъртък,
Петльовден - Св. патриарх     

Евтимий Търновски
 Имен ден празнуват: Евтим, Ев-

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

21 Януари 2022г., Петък,
 Международен ден на прегръдката 
Прегърнете човека до вас, даже да 

не ви е много близък. Прегръдката 
е символ на топлота и приятелство, 
дарява доверие и обич. Една китайска 
мъдрост гласи: „Ние, хората, сме ро-
дени като ангелите, с едно крило. За 
да полетим, трябва да се прегърнем...“ 
Прегръщайте се, не само днес, а всеки 
ден! Прегръщайте се! Имаме нужда от 

четири прегръдки дневно, за да оцелеем. Имаме нужда от осем прегръдки, 
за да поддържаме добрата си форма. Имаме нужда от дванадесет прегръдки 
всеки ден, за да растем... Да прегръщаш е здравословно. Прегръдките пома-
гат на имунната система, правят те по-здрав, лекуват депресията, намаляват 
стреса, помагат да заспиш по-лесно, въодушевяват, подмладяват, нямат не-
приятни странични ефекти. С една дума, прегръдките са вълшебно лекарство.               

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 17.01.2022 г.
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НАП ПУСНА НОВА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА „ИСКАНЕ 
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЛОЖИМО 

ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“
Искане за издаване на удостовере-

ние относно приложимо законодател-
ство в областта на социалната сигур-
ност, което се прилага по отношение 
на притежателя (удостоверение А1), 
както и уведомление вече могат да 
се подават онлайн, чрез използване 
на нова електронна услуга на НАП 
„Искане за издаване на удостоверение за приложимо 
осигурително законодателство А1/Уведомление“ е 
достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) 
на НАП или квалифициран електронен подпис (КЕП) в 
група „Удостоверения и копия на документи“ в Портала 
за електронни услуги на приходната агенция.
С новата услуга потребителите могат да попълват 

необходимите данни, съгласно избрания формуляр на 
искането/уведомлението, да прикачват документи и да 
ги подават.  
Достъпът до новата услугата се предоставя, съгласно 

Правила за ползване на електронните административни 
услуги на НАП с квалифициран електронен подпис. 
За получаване на достъп до услугата от упълномоще-

но лице следва да бъде подадено отново „Заявление за 
подаване на документи по електронен път и ползване на 
електронните административни услуги, предоставяни от 
НАП с КЕП на упълномощено лице“ или „Известие за 
подаване на документи по електронен път и ползване на 
електронните административни услуги, предоставяни 
от НАП с КЕП на упълномощено лице“.
Следва да се има предвид, че услугата предоставя 

възможност за избор на формуляр, в зависимост от типа 
на задълженото лице, като искането се подава от:

1. заетото лице и/или от неговия работодател:
• „Искане за издаване на удостоверение А1 за прило-

жимото осигурително законодателство за заето лице / 
Уведомление по чл.15 от Регламент (ЕО) № 987/2009“ 
- (ОКд236);  

• „Искане за издаване на удостоверение А1 за при-
ложимото осигурително законодателство за заето лице 
на територията на две или повече държави-членки / 
Уведомление по чл.16(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009“ 
- ( ОКд237); 

• „Искане за издаване на удостоверение А1 за прило-
жимото осигурително законодателство за член на дого-
ворно наетия персонал на ЕО / Уведомление по чл.17 от 
Регламент (ЕО) № 987/2009“ – (ОКд241)

• /ОКд236, ОКд237 и ОКд241/
2. заетото лице:
• “Искане за издаване на удостоверение А1 за прило-

жимото осигурително законодателство за заето лице и 
самостоятелно заето лице в различни държави-членки / 
Уведомление по чл.16(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009“ 
– (ОКд240). 

3. самостоятелно заетото лице: 
• „Искане за издаване на удостоверение А1 за прило-

жимото осигурително законодателство за самостоятелно 
заето лице / Уведомление по чл.15 от Регламент (ЕО) № 
987/2009“ - (ОКд238); 

• „Искане за издаване на удостоверение А1 за прило-
жимото осигурително законодателство за самостоятелно 
заето лице на територията на две или повече държави-
членки / Уведомление по чл.16(1) от Регламент (ЕО) № 
987/2009“ – (ОКд239)

4. заето или самостоятелно заето лице:
•  „Искане за издаване на удостоверение А1 за при-

ложимото осигурително законодателство за заето лице 
или самостоятелно заето лице в една държава-членка“ 
– (ОКд284), обособени в група „Удостоверения и копия 
на документи“ в новата платформа за електронни услуги 
на НАП. 
Потребителите ще имат възможност да преглеждат 

подадените от тях формуляри с избор на бутон „Подаде-
ни данни“ от реда на съответната услуга в персоналния 
си екран.
Подаденото искане по електронен път се обработва в 

компетентната структура за лицето, където се извършват 
действия за издаване или отказ от издаване на съответ-
ния документ в 30 дневен срок.
За връчване на издадените вече документи лицата ще 

бъдат уведомявани чрез изпращане на съобщение на 
имейл адрес или чрез обаждане на посочен телефонен 
номер. 

 
ДАВАМ ИМОТ ПОД НАЕМ.

КАКВИ ДАНЪЦИ ДЪЛЖА, КАК И КОГА
ГИ ДЕКЛАРИРАМ И ПЛАЩАМ?

Като физическо лице 
можете да сключите до-
говор за наем с:

• предприятие или са-
моосигуряващо се лице,

• друго физическо лице.
Доходите от наем, ако 

сте местно физическо 
лице, могат да са както от 
източник в страната, така 
и от източник в чужбина. 
Получените средства от наем обявявате в годишна 
данъчна декларация. Облагат се с данък от 10%. Мо-
жете да намалите облагаемия си доход с 10 %, които 
се третират като признати разходи.
Данъкът се определя и внася, а доходът се декла-

рира от:
• Наемателя, когато наемателят е предприятие или 

самоосигуряващо се лице.
• Наемодателя, когато наемателят не е предприятие 

или самоосигуряващо се лице.
Когато собственикът на имота e малолетно или 

непълнолетни лице, то доходът от наем се декларира 
и данъкът се определя и внася от неговия законен 
представител /родител, настойник, попечител/.
Срокове
За деклариране и внасяне на дължимия авансов 

данък сроковете са еднакви:
• до 30 април, 31 юли, 31 октомври за внасяне на 

авансов данък съответно за първото, второто и трето-
то тримесечие на годината и подаване на декларация 
за дължими данъци;

• от 10 януари до 30 април на следващата кален-
дарна година за окончателно довнасяне на данъка и 
подаване на годишна данъчна декларация.
Когато наемателят е предприятие или самоосигуря-

ващо се лице, наемодателят може да заяви писмено 
пред наемателя, че желае да му бъде удържан данък 
за четвъртото тримесечие на годината. В този случай 
срокът за внасяне и деклариране е до 31 януари на 
следващата година.
Ако не сте платили данъка в срок, вижте Просро-

чени задължения.
Определяне
Данъкът е 10% от размера на облагаемия доход, 

придобит през съответното тримесечие минус оси-
гурителните вноски, които лицето е задължено да 
прави за своя сметка. При определянето на облага-
емия доход, придобитият доход се намалява с 10% 
нормативно признати разходи. Нормативно-признати 
разходи не се приспадат, ако наемът е за имущество в 
режим на етажна собственост с форма на управление 
общо събрание на собствениците.
Пример: За 1-во тримесечие на календарната година 

лице е получило доход от наем в размер на 3000 лв., 
авансовият данък е 270 лв.
Авансовият данък се определя, като придобитият 

доход се намалява с 10% разходи: 3000*10% = 300 лв. 
Полученият облагаем доход е 3000 – 300 = 2700 лв.. 
Тзи сума се умножава по данъчна ставка 10 %, за да 
се определи авансовият данък: 2700*10% = 270 лв.
Ако получателят на дохода от наем е с намалена ра-

ботоспособност 50 или над 50 на сто, авансов данък се 
дължи след като облагаемият му доход от всички из-
точници на доход, придобит от началото на данъчната 
година и подлежащ на облагане с данък върху общата 
годишна данъчна основа, превиши 7 920 лева. Когато 
наемателят е предприятие или самоосигуряващо се 
лице, наемодателят трябва да е представил пред нае-
мателя копие на експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК. 
Задължително условие е експертното решение да е 
валидно към датата на изплащане на дохода от наем.
Плащане
Данъкът се внася от:
• наемателя, когато той е предприятие или самооси-

гуряващо се лице, данъкът се удържа при изплаща-
нето на наема и се внася в държавния (централния) 
бюджет по сметка на териториалната дирекция на 
НАП.

• наемодателя, когато наемателят не е предприятие 
или самоосигуряващо се лице в държавния (централ-
ния) бюджет по сметка на териториалната дирекция 
на НАП по постоянния адрес на наемодателя.
Ако получателите на дохода от наем са повече от 

едно лице, удържаният данък може да бъде преведен 
в едно платежно нареждане. Не е необходимо в пла-
тежното нареждане да се посочват идентификационни 
данни за получателя на доходите от наем.
Деклариране
С декларация за дължим авансов данък по чл. 55, 

ал. 1 от Закона за данък върху доходите на физически 
лица декларирате авансовия данък.
Декларация не подавате, когато като физическо 

лице имате доходи от наем, но не дължите авансов 
данък за този доход. 
Пример: Вие сте физическо лице, пенсионер. По-

лучавате месечно наем от друго физическо лице в 
размер на 500 лв. Нямате други доходи освен въпрос-
ния наем и пенсията. Вие сте с намалена работоспо-
собност 65 на сто и не дължите авансово данък, тъй 
като облагаемият ви доход е под 7920 лв. Не следва 
да подавате декларация, тъй като няма дължим данък.
С годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона 

за данък върху доходите на физически лица, Прило-
жение №4 декларирате годишния доход и данък.
Декларация за дължими данъци подавате:
• когато наемателят е предприятие или самоосигу-

ряващо се лице, само по електронен път в територи-
алната дирекция на НАП по мястото на регистрация 
на платеца на дохода - наемателя.

• когато наемателят не е предприятие или само-
осигуряващо се лице в териториалната дирекция на 
НАП по постоянния адрес на наемодателя, местно 
физическо лице.
Документи
Когато наемателят е предприятие или самоосигу-

ряващото се лице:
•  задължително издава и предоставя на наемодателя  

сметка за изплатените доходи и удържания данък.
• не е задължен да издава служебна бележка. Въ-

преки това, когато физическото лице желае, може да 
му бъде издадена. В тези случаи служебната бележка 
(образец № 3) се издава в 14-дневен срок от датата 
на поискването й. 
Когато наемателят не е предприятие или самооси-

гуряващо се лице, а например друго физическо лице, 
наемодателят издава документ по чл. 9, ал. 2 от ЗД-
ДФЛ, когато плащането не е по банков път.
Санкции
В случай, че наемателят не подаде в срок данъчна 

декларация се наказва с глоба или имуществена 
санкция в размер:

• до 500 лв. за първо нарушение,
• до 1000 лв. за повторно нарушение.

Въпрос: Скоро ми предстои пенсиониране. Към 
датата на редовното ми пенсиониране  ще имам 
необходимия трудов стаж, но същият няма да е дос-
татъчен за предсрочно пениониране. Въпросът ми е:

1. Имам ли право да си закупя сега и ще се зачете 
ли допълнително стажа за годините (5) от универ-
ситета, за да мога да си увелича пенсията с 12.5% /
(години стаж при пениониране + 5) :  (години стаж 
при пениониране) = 1.125/ ?

2. Ако закупя този стаж, мога ли да се пенсионирам 
една година предсрочно?
Отговор на МТСП: За да ползват възможността по чл. 

68а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за пред-
срочно пенсиониране за осигурителен стаж и възраст до 
една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от 
КСО, лицата трябва да имат изискуемия осигурителен 
стаж по чл. 68, ал. 2 от кодекса. Пенсията се отпуска по 
тяхно желание от датата на заявлението и се изплаща в 
намален размер пожизнено, като впоследствие нямат пра-
во на пенсия по чл. 68, ал. 1, 2 и 3 от КСО. Няма законова 
пречка лицата, завършили висше образование, да внесат 
осигурителни вноски за своя сметка за част или за цялото 
време на обучение, но за не повече от срока на обучение, 
предвиден по учебния план за завършената специалност. 
При пенсиониране на лицата, включително и по реда на 
чл. 68а от КСО до една година по-рано от възрастта им по 
чл. 68, ал. 1, това време се зачита за осигурителен стаж 
на основание чл. 9а, ал. 1, т. 1 от КСО и се взема предвид 
при преценка правото и определяне размера на пенсията.

Въпрос:  Родена съм 05.12.1960г. от нои получих 
писмо, че мога да се пенсионирам октомври 2022г. по       
чл. 68 ал. 1 и 2 от ксо. До този перид нямам необхо-
димия стаж за пенсиониране. Попадам в хипотезата 
на чл. 68 ал. 3 от ксо минимален  действителен осигу-
рителен стаж - 15 години. Въпросът  ми  е следния:

1. Само 15 години ли се взимат за изчисляване на 
пенсията или общия стаж до навършване на 66го-
дини и 10 месеца? Тогава ще имам 30 години стаж. 
За годините 1992 -1997 бях едноличен търговец. През 
това време съм внасяла всички необходими осигуровки 
и съм подавала данъчна декларация. За времето 1994-
1997г. не намирам платежните нареждания с които 
съм внасяла осигуровките си в банката. При нанасяне 
на трудовия ми стаж в НОИ ми признаха само две 
години (1992-1994г.).

2. Може ли да ми се признае трудовия стаж за 
периода 1994-1997г. при положение , че в данъчните 
декларации които съм подавала и пазя пише сума за 
внесени осигуровки? 
Отговор на МТСП: Лицата да имат 15 години 

действителен осигурителен стаж е едно от условията 
за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж 
и възраст по реда на чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално 
осигуряване (КСО). При определяне размера на тази 
пенсия се взема предвид общата продължителност на 
осигурителния стаж към датата на отпускането й, а 
не само необходимите за правото на пенсия 15 години 
действителен осигурителен стаж. 
Няма законова възможност да се признае за осигу-

рителен стаж време, през което е упражнявана трудова 
дейност като самоосигуряващо се лице (едноличен тър-
говец), без наличието на доказателства за внасянето на 
дължимите осигурителни вноски. Данъчната декларация 
не е доказателство, че осигурителните вноски са внесени.

ЗАПОЧНА ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ 2022 Г.
От 11.01.2022 година запо-

чна подаването на данъчни 
декларации за доходите на фи-
зическите лица по електронен 
път, по пощата и в офисите на 
приходната агенция. Срокът 
за ползване на 5% отстъпка за 
ранно деклариране и плащане е 
31 март, а крайният срок за обя-
вяване на доходите и плащане 
на дължимия данък тази година е 3 май, първият работен 
ден след 30 април, напомнят от приходната агенция.
В началото на март в портала за електронни услуги 

на НАП ще са достъпни предварително попълнените 
декларации за облагане на доходите на физически лица. 
Потребителите, които имат персонален идентификаци-
онен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се 
възползват от предварително въведената в декларациите 
им информация за получени от тях доходи от трудови 
правоотношения,  граждански договори и хонорари, суб-
сидии, изплатени на земеделски производители, доходи 
от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица. 
Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолич-

ни търговци и земеделски стопани, избрали този ред на 
облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни. 
Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират 
корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративно-
то подоходно облагане/, данък върху разходите, данък 
върху приходите на бюджетните предприятия, както и 
данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът 
за плащане на тези данъци е 30 юни. 
Допълнителна информация за данъчните и осигурител-

ните изисквания може да се получи в сайта на приходната 
агенция www.nap.bg и на телефона на Информационния 
център на НАП 0700 18 700 на цена, според тарифите на 
съответния оператор.



ПРИЧИНИ ЗА НИСКАТА КЪЛНЯЕМОСТ 
НА СЕМЕНАТА 
Настъпва  времето 

за сеитба на различни 
култури – зеленчукови, 
овощни и декоративни. 
Повечето семена след 
съзряване се намират в 
състояние на естествен 
покой. Така те се адаптират и могат да понасят по-лесно 
неблагоприятните условия. Има обаче растителни видо-
ве, които много бързо губят кълняемост след съзряване 
и по тази причина семената се сеят свежи, а други се 
пробуждат при ниски температури.
В естествени условия семената често се разнасят от 

птици или други животни, които ги изхвърлят с екскре-
ментите. Установено е, че храносмилателните ензими, 
произвеждани в стомаха влияят много благоприятно на 
кълняемостта.
Кълняемостта на семената се запазва различно време и 

зависи от много фактори. Често се случва да не поникнат 
изобщо или много малка част от тях.
Какви са причините за ниската кълняемост на 

семената?
Семената често не поникват защото:
1. Срокът на годност е изтекъл, което съвсем не означа-

ва, че след преминаване на заветната дата кълняемостта 
ще падне до нула. По-скоро тя става по-малко предсказу-
ема и количеството загубени семена се увеличава.

2. Нарушени са условията за съхранение, а за да могат 
семената на повечето култури да запазят способността си 
за покълване, необходимо е да се поддържа влажност на 
въздуха на нива 6-12% и температура в диапазона 10-12 
градуса по Целзий. Оптималните условия изискват да са 
постоянно на тъмно място.

3. Използване на нискокачествена почва, а тя трябва 
да бъде рохкава,добре дренирана и обеззаразена с висок 
капацитет за задържане на влага, както и оптимално ниво 
на рН. Хранителната среда на етапа на покълване е на 
заден план, защото семената на първо време съдържат 
в себе си всичко необходимо за нормално протичане на 
този процес.

4. Засети са на прекомерна дълбочина – тя зависи 
предимно от едрината им, но също от начина, по  който 
никнат и от механичния състав на почвата. Когато попад-
нат при неблагоприятни за поникване условия, кълновете 
не могат да достигнат повърхността на почвата или я 
достигат силно изтощени. Семената на някои растения 
се нуждаят от светлина за покълване. Такива са: петуния, 
целина, лобелия и др.

5. Допуснати са грешки при поливането – сухата земя 
не ражда живот, но излишната влага също е разрушител-
на. В преовлажнената почва се съдържат малки количе-
ства кислород, което сериозно затруднява покълването 
на семената.

6. Кълняемостта на отделните култури се отличава с 
определени изисквания към топлината. При ниски тем-
ператури на въздуха и почвата покълването и развитието 
се забавят, а понякога настъпват дълбоки физиологични 
смущения, водещи до загуба. Особено важно е поддържа-
нето на оптимална температура по време на поникването. 
Минималната температура за покълване на доматите е 
10-12 градуса по Целзий, за пипер и патладжан 14-16 
градуса, а за краставици, тиквички, дини и пъпеши е 14-
20 градуса. Зелето и салатите са по-малко взискателни и 
покълват при 6-8 градуса. При осигуряване на оптимални 
температурни условия семената ще покълнат най-бързо.

7. Неправилна предсеитбена подготовка – стратифи-
кация, скарификация, предварително накисване, съо-
бразено по време и условия, обеззаразяване или друга 
процедура.

8. Ключов фактор е качеството на семената – много 
често те не отговарят на изискванията на стандарта.
Ако останат семена за следващата година, оставете ги 

в същата опаковка, но добре затворена, да се съхраняват 
на тъмно и при подходяща температура.

ЗАЩО КУЧЕТО ПИКАЕ ВКЪЩИ?  
Всеки от нас обича животните и иска да си вземе 

домашен любимец, било то куче, котка или някакво 
друго животно. Но мнозина се сблъскват с трудности, 
когато трябва да възпитат своя питомец.
Ако си вземете куче, трябва да го научите да пишка 

навън и да се стиска, а не да пикае вкъщи. Това отнема 
време, търпение и усилия.
Когато кученцата са малки, те са като деца и не могат 

да стискат. Изпускат се, където им падне и през малък 
интервал от време.
Въпрос на време и търпение 

е да се научи кучето да пишка 
навън.
Обърнете внимание колко 

пъти на ден пишка и по кое 
време горе -долу, за да започ-
нете да го извеждате точно тогава. С течение на времето 
кучетата се научават да се стискат и да пишкат през 
периодите, които ги изкарвате навън.
Въпрос на месец е кучето да се научи да стиска и да 

пикае навън. Въпреки това може да се случи кучето да 
пикае вкъщи. При малките екземпляри това се дължи 
на силна емоция.
Също така кучетата имат периоди, в които маркират 

териториите си, тогава те също пишкат вкъщи. Друга 
причина, поради която кучетата се изпишкват у дома, 
е страх.

 Понякога, ако се скарате на кучето или то се уплаши 
от чужд човек, се изпишква вкъщи. Съвсем вероятно е 
и кучето ви да се изпикае вкъщи и поради медицински 
причини. Ако животното ви досега не е пишкало въ-
тре, и изведнъж започне, е необходимо да го заведете 
при ветеринар, за да го прегледа и да установи какъв е 
проблемът с него.
Възможно е кучето ви да има инфекция, свързана с 

пикочния мехур или друго състояние. Само ветеринарен 
специалист може да ви помогне при това положение.
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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!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Мъж се връща от командировка и признава на 
жена си, че си е изгубил сватбената халка.

- Не разбирам - възмущава се жена му - как може 
да си изгубиш халката?

- Ти си виновна! Две седмици ти казвах, че ми е 
скъсан джобът!

Лежат в леглото мъж и жена. Телефонът звъни. 
Вдига жената:

- Да, скъпи. Добре, мили. Разбира се, скъпи. До-
бре, скъпи, не се притеснявай! - и затваря. Мъжът 
в леглото:

- Кой беше?
- Съпругът ми. Каза, че ще закъснее. Играе карти 

с теб!

КИТАЙСКА АНГЕЛИКА
Китайската  ангелика               

/Angelica sinensis/ предста-
влява растение от семейство 
Сенникоцветни /Apiaceae/, 
към което спадат целина-
та, магданозът, анасонът, 
кимионът, кориандърът и 
други популярни подправ-
ки в родната и световната 
кулинария. Известно е с имената ангелика синенсис, 
данг гуй, донг куай, танг куей, женски жен-шен. В 
англоезичните страни се нарича и female ginseng.

Angelica sinensis е многогодишно тревисто растение, 
чието стебло достига височина от около един метър. 
Характерно за тази билка е нейното силно разклонение. 
Листата са елипсовидни, перести, обагрени в наситено 
зелено, закрепени едно срещу друго на дръжка.
Цветовете на китайската ангелика са многочислени, 

двуполови, обагрени в белезникаво. Те се появяват в 
периода на разцъфване, който за тази билка е от август 
до септември. От своя страна семенцата започват да се 
оформят и зреят в начало на есента.
Както сами бихте се досетили, това растение идва 

от Китай. Но то се среща още в Япония и Корея. Раз-
вива се добре в райони с голяма надморска височина. 
Предпочита прохладния климат и полусенчестите 
зони. Основният фактор, допринасящ за бурното раз-
витие на растението, е влагата. В случай че тя липсва, 
китайската ангелика няма да оцелее дълго.
Състав на китайска ангелика
С лечебни цели се употребява коренът на китайската 

ангелика. Той е източник на етерични масла, фироко-
марин, никотинова киселина, бутандионова киселина, 
аденин, ванилова киселина, особен полизахарид, дъ-
билни вещества, фитостероли, флавоноиди, кумарини 
и др. Изследванията показват, че растението е източник 
на витамин А, витамин В12 и витамин Е.

 Ползи от китайска ангелика
Китайската ангелика е едно от растенията, което 

може да бъде верен съюзник в борбата с немалко за-
болявания. Растението се отличава с общоукрепващо, 
тонизиращо, обезболяващо, успокояващо, антибакте-
риално, слабително и диуретично действие.
Азиатските народни лечители препоръчват ангелика 

синенсис при неврози, безсъние, депресия, проблеми 
със зрението, заболявания на пикочо-половата система. 
Билката може да повлияе още на проблеми на храно-
смилателната система. Тя улеснява храносмилането и 
подпомага отделянето на жлъчката.
Освен това дрогата се отразява добре и на кръво-

носната система. Тя разширява кръвоносните съдове 
и спомага за успешното циркулиране на кръвта в 
тялото. Същевременно намалява опасността от поява 
на тромби.
Растението също така спомага за притъпяване и от-

шумяване на неприятните симптоми, които спохождат 
жените както при менструация, както в периода на 
менопауза, премахва следродилни болки и се бори 
със заболявания, дължащи се на необичайни явления 
в малкия таз.
То се предписва при кръвен застой, заболявания на 

яйчниците, менопауза, менструални смущения, миома 
на матката, безплодие, предменструален синдром, 
хемороиди, отоци, рани от различен произход, умора, 
главоболие, хепатит, алергии, диабет, наднормено те-
гло, чести настинки, хронични инфекции.
Смята се за ефективна и при анемия, ревматоиден 

артрит, проблеми с кръвното налягане, фиброидни ту-
мори, малария и още много други болезнени усещания, 
тормозещи както мъжете, така и жените.
За по-голямо удобство на пациентите билката се 

предлага под формата на суров корен, прахообразен 
корен, тинктура, таблетки, екстракти и др.
В зависимост от целите, с които се употребява ки-

тайската ангелика, тя може да се комбинира и с други 
растения. Някои от билетата, с които Angelica sinensis 
се смесва най-често, са ортилия и орлови нокти, салвия, 
ехинацея, коприва, репей, филипендула.

ПАЙ СЪС СЛАДКО ОТ БОРОВИНКИ    
Продукти:
• брашно - 270 г
• краве масло - 120 г
• захар - 100 г
• яйце - 1 бр.
• жълтъци - 1 бр.
• ванилия - 1 прахче
• лимонова кора - на-

стъргана
• бакпулвер - щипка
• сол - щипка
• конфитюр от боровинки - 300 г
Приготвяне:
В купа сложете пресятото с щипка сол, щипка бак-
пулвер и ванилията брашно.
Нарежете студеното краве масло на парчета и го 
прибавете в купата.
Добавете яйцето, захарта и жълтъка. Замесете меко 
и маслено тесто. Приберете го в хладилник за 1 час.
От охладеното тесто отделете малка част, не по-го-
ляма от юмрук.
Останалото тесто разточете на набрашнена повърх-
ност. С помощта на точилка го прехвърлете в тавичка, 
моята беше с размери 11/35 см.
Ако ползвате кръгла тава за пай, да бъде с диаметър 

22 см. Оформете висок борд по стените на тавата.
Надупчете с вилица тестото на дъното на тавата. 
Изсипете сладкото от боровинки и подравнете.
От отделеното тесто разточете кора с дебелина 2-3 
мм. Прехвърлете я върху конфитюра и оформете по 
краищата.
Отгоре украсете по ваш вкус. Изпечете пая с боро-
винки на 180°C в предварително загрята фурна без 
вентилатор за около 25 мин или до приятен загар.
Готовия плодов пай поръсете с пудра захар.
Нарежете, след като се е охладил напълно паят със 
сладко от боровинки!

.


