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зира кампания по набиране на средства за децата сираци и деца с трайно увреждане до 16 годишна възраст, която за трети пореден път ще се проведе под
надслова „Нека доброто продължи!“.
Въпреки обявените преди две години извънредно положение и епидемична
обстановка, Общинското ръководство не спря да организира благотворителната
кампания, която за много семейства от община Сатовча е един лъч на светлина
и надежда за по-спокойно финансово организиране на предстоящи разходи.
За всичките изминали благотворителни кампании досега, жителите и гостите
на общината са показвали своята съпричастност към каузата – да бъдем в помощ на нуждаещите се, коментира кметът на общината д-р Арбен Мименов.
Отминалата пандемия промени разбирането на много хора за начинът ни на живот, за взаимоотношенията помежду ни, за взаимопомощта, за доброто, което
можем да направим на ближния и на нуждаещият се човек. Научи ни да бъдем
по-добри, затова приканваме всеки един от вас – жители и гости на община Сатовча да продължим да сме полезни един на друг и отново да подкрепим предстоящата благотворителна кампания – „Нека доброто продължи!“. Включете се
в инициативата! Бъдете благодетели! Бъдете добър пример за децата си! Нека за
пореден път да покажем, че заедно можем всичко, че сме единни и съпричастни
към житейските проблеми на ближния, че всички заедно можем да доставим
радост в очите на едно дете и да бъдем полезни на едно семейство.
Тази година ще се организират различни по вид кампании, мероприятия и базари, които да подпомогнат набирането на средства. Желаещите да бъдат част от
инициативата могат да дарят средства всеки делничен ден в сградата на Общинска
администрация - Сатовча, в кметствата по населени места или по банкова сметка:
Търговска банка Д-АД IBAN: BG98DEMI92408400043012
Код на вид плащане: 445100 BIC: DEMIBGSF
Банковата сметка е изписана на официалния сайт на общината. Кметът на Общината д-р Арбен Мименов, като инициатор и организатор на Кампанията „Нека
доброто продължи“ призовава всеки, който има възможност да помогне, да бъде
част от инициативата, да бъде съпричастен в каузата, за да успеем за поредна

година да зарадваме домовете на тези от нас, които имат най-голяма нужда, както
от морална, така и от парична подкрепа.
Нека отново да бъдем причината, да стоплим сърцата и дарим усмивка на семействата, имащи нужда от това. Нека отново да бъдем заедно и в трудните моменти! Бъдете част от доброто! Бъдете благодетел! Включете се в инициативата!
Всяка година през месец декември се организират благотворителни инициативи, чиято основна цел е разпространение на идеята и набирането на средства,
чрез продажбата на саморъчно изработени картички, сувенири, различни произведения на изкуството, кулинарни творения, музикални изпълнения и други
такива, предимно от деца и ученици от всичките детски градини и училища от
община Сатовча. Като организатор на мероприятието кметът на общината се обръща към всички жители и гости за подкрепа и съпричастност към инициативата,
за да помогнем на нуждаещият се, за да направим добро.

110-ГОДИШНИНА
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА РОДНИЯ КРАЙ
Ученици и учители отбелязаха 110-годишнината от Освобождението на родния край.
След поднасяне на цветя пред паметника „Костница“ в центъра на селото и кратка
програма под надслов „Обичам родния край“, възпитаниците на училището се отправиха на туристически поход в м. „Орлов камък“ и м. „Жидово“.

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ „МОЕТО

РОДНО МЯСТО И

СВЕТОВЕН ДЕН НА УСМИВКАТА
Членовете на клуб за ООН към СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, отбелязаха Световният ден на усмивката!
Заедно се опитахме да подарим усмивка на всеки ученик и да накараме
децата да разберат колко важно и здравословно е човек да се усмихва. Всяка усмивка прави деня по-хубав, а света едно по-добро място. Не забравяйте днес да се усмихнете ... и не само днес.

АЗ“

Учениците от VI клас успешно се включиха в проекта по БЕЛ „Моето родно място и Аз“.
С изключителен ентусиазъм и творчество успяха да реализират поставената им задача. Всеки ученик се опита да представи своето родно място през своя поглед и да представи онези
части от него, които най-много са го впечатлили. С помощта на снимки и лично творчество
учениците успяха да направят едно великолепно представяне на родния край.
От 14 до 18
О
18 ноември 20
2022
22 г. земеИнициативата е посветена на 150-годишнината от училище Сатовча.
делските стопани могат да подават
документи за подпомагане по схемата за държавна помощ „Помощ
в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване
на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу
Украйна“ за 2022 г.
Финансовото подпомагане е насочено само към стопаните, които
не са успели да кандидатстват за
помощта по време на първия прием, който беше в периода 1 - 16
септември 2022 г.
Документи се приемат в общинските служби “Земеделие“ по поКомисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

стоянен адрес на физическото лице
(едноличния търговец) или по седалището на юридическото лице.
Максимален интензитет на помощта е до 62 000 евро (121 261 лв.)
на предприятие, чиято дейност е в
сектора на първичното производство на селскостопански продукти.

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:
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
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НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР
15 Ноември 2022 година, Вторник,
Световен ден за борба с ХОББ
Отбелязва се от 2002 г. през третата сряда
на м. ноември по инициатива на организацията Световна инициатива за борба с
хроничната обструктивна белодробна болест и под егидата на Световната здравна
организация (СЗО). ХОББ се характеризира с частично или напълно необратимо
ограничение на въздушния поток в белите
дробове. Освен белите дробове, заболяването засяга и целия организъм и може да има фатален изход. Заболяването
е хронично, като при него белите дробове прогресивно снижават функцията
си. ХОББ е сред най- разпространените хронични заболявания при пушачи
над 45 години и една от водещите причини за смъртност в света. По данни
на СЗО около 10 процента от населението на планетата страда от това заболяване. От 200 000 до 300 000 души в Европа умират ежегодно в резултат
на болестта. През 2004 г. 64 млн. души заболяват от ХОББ. Според СЗО се
очаква болестта да бъде на трето място сред най-честите причини за смърт
сред хората в света до 2030 г. след сърдечния инфаркт и мозъчния инсулт и
петата по значимост след исхемична болест на сърцето, депресивните състояния, транспортните катастрофи и мозъчно-съдовите болести. За България
се предполага, че страдащите от това заболяване са над
половин милион души. Главните фактори са тютюнопушенето, замърсяването на въздуха на закрити и открити
пространства, излагането на прах и химикали, което е
част от професионалните задължения.
Световен ден на Философията
Отбелязва се от 2002 г. през третия четвъртък на м. ноември с резолюция 33С/45 на 33-та сесия на Генералната
конференция на Организацията на ООН по въпросите
на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) от
29 юли 2005.
16 Ноември 2022 година, Сряда,
Ден на толерантността
Отбелязва се по призив на Общото събрание
на ООН в резолюция 51/95 на ОС на ООН от 12
декември 1996 г. във връзка с Декларацията за
принципите на толерантността, приета от Генералната конференция на Организацията на ООН по
въпросите на образованието, науката и културата
(ЮНЕСКО) на 16 ноември 1995 г.
17 Ноември 2022 година, Четвъртък,
Световен ден на недоносените бебета
Отбелязва се от 2009 г. по инициатива на
Европейската фондация за грижа за новородените (EFCNI) в знак на съпричастност
към недоносените бебета и техните семейства. В България се отбелязва от 2012
г. по инициатива на фондация „Нашите
недоносени деца“ със съдействието на Столична община.
Международен ден на студентите
Празнува се в чест на годишнината от мирната студентска демонстрация в Чехословакия
през 1939 г. срещу фашистката окупация, последвана от ареста и разстрела на демонстранти.
Отбелязва се от 1941 г. с решение на срещата
на Международния студентски съвет в Лондон,
Великобритания и с решение на Международния студентски съюз (IUS), учреден на 27 август 1946 г. в Прага, Чехословакия.

19 Ноември 2022 година, Събота,
Празник на сухопътните войски
Сухопътните войски са най-многочисленият вид въоръжени сили на
Българската армия. Предисторията им
започва през лятото на 1877 г. в Кишинев, където се формира българското
опълчение в състава на руската армия
за участие в Руско-турската война. След
войната опълчението се дислоцира на
територията на страната и се трансформира в Българска земска войска. Армията е изцяло сухопътна до август 1879 г., когато
се поставят основите на военния флот. Входа на Сръбско-българската война (ноември
1885 г.) сухопътни войски окончателно оформят съвременния си образ на самостоятелен
вид въоръжена сила. Победата при Сливница на 19 ноември 1885 г. е утвърждаващият
момент за създаването на войските. Затова с Решение 477 на Министерския съвет от
16 ноември 1992 г. денят, в който се отбелязва блестящата победа на младата българска
войска се избира и за празник на сухопътните войски на българската армия.

СТАРТИРА ПРОГРАМАТА „КОЛЕДА В БИБЛИОТЕКАТА”- 2022
С ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА
И ОРИГИНАЛНО КОЛЕДНО ПОЖЕЛАНИЕ „КОЛЕДНА МАГИЯ”
Скоро отново ще е Коледа – празникът, на който си спомняме, че
въпреки многото трудности в света около нас, доброто съществува,
защото Коледа е любовта, която носим в сърцата си, а коледният
дух е надеждата ни за едно по-добро бъдеще, изпълнено с обич, добротворство и много щастливи моменти. Коледа ни кара да мечтаем
за различен свят, да копнеем за вълшебства, за чудеса, за приказна
магия, а коледният дух прави всичко да изглежда възможно.
За четиринадесета поредна година, в навечерието на най-чакания, на най-обичания
от децата празник, Регионална библиотека „Сава Доброплодни” организира Конкурс
за коледна картичка и оригинално коледно пожелание „Коледна магия“ – 2022, за да
поощри децата и тийнейджърите да пресъздадат коледната магия - светла, красива и
съзидателна. За да се включат в конкурса, децата и тийнейджърите трябва да нарисуват
върху картон или хартия коледна картичка с максимален размер до 15х21 см. Към нея, на
допълнителен лист, да добавят своето оригинално пожелание за празника и да я донесат
в Детския отдел или да я изпратят по пощата на адреса на библиотеката /гр.Сливен, ул.
”Никола Карев”1, РБ ”Сава Доброплодни”/ до 9 декември 2022г. включително.
Участие в конкурса могат да вземат деца и тийнейджъри на възраст от 5 до 16 години.
Към творбите за конкурса, на допълнителен лист, всеки участник трябва да добави и
следната информация: три имена, възраст (навършени години), училище, клас, домашен
адрес, телефон и e-mail за контакти.
Специално жури ще оцени изпратените творби.
В дните преди Коледа, всички изпратени картички ще бъдат показани на изложба във
фоайето на библиотеката и виртуално в YouTube канала на институцията.
Разбира се ще има и много награди, както за най-красивите картички, така и за найоригиналните коледни пожелания.
Наградите на отличените участници в двата раздела на конкурса ще бъдат връчени
на специална церемония на 22 декември /четвъртък/ 2022г., от 10:30ч., в РБ „Сава Доброплодни”, в рамките на програмата „Коледа в библиотеката”. Участниците, които не
могат да присъстват на церемонията, ще получат наградите си по пощата.
Изпратените за конкурса картички не се връщат на участниците.

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
“И ТИ СИ В МЕНЕ – ТИ, РОДИНО МОЯ”, 2023 Г.
Организатори: Община Чирпан, Къща музей “Пейо К. Яворов” –
гр. Чирпан и Фондация “Яворов”.
Регламент: В конкурса могат да участват ученици от V до ХII клас
от цялата страна. Участниците са разделени в две възрастови групи:
- Първа възрастова група – V-VII клас
- Втора възрастова група – VIII-XII клас
Конкурсът има два раздела:
- Поезия – до три стихотворения
- Проза – до две творби
Всеки участник в конкурса трябва да посочи своето име, презиме,
фамилия, адрес, училище, клас, телефон за връзка и електронна поща.
Жури с председател Ина Иванова ще оценява литературната стойност на конкурсните
работи. Класираните на първо, второ и трето място ще получат грамоти и награди.
Творбите си изпращайте на e-mail: yavorovmuseum@abv.bg
Телефон за справка: 0416/94019 – Къща музей „Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан.
Крайният срок за изпращане на творбите е 21.12.2022 г.
Резултатите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на Къща музей Яворов Чирпан
и на електронния сайт на музея
www.javorovhouse.info на 13.01.2023 г.
Награждаване на отличените участници – 15.01.2023 г.

ПРИТЧА: В ТЪРСЕНЕ НА БОЖЕСТВЕНОТО

Кръщене в
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

Имало едно време, когато всички човешки
същества били богове, но те така злоупотребили
със своята божественост, че Брама решил да им я
отнеме и да я скрие някъде, където тя никога няма
да бъде намерена.
Въпросът бил къде да скрие тяхната божественост.
Брама свикал съветът на боговете, за да му
помогнат да реши.
– Да я скрием дълбоко в земята, – казали боговете.
Но Брама отговорил:
– Не, това няма да свърши работа, защото хората
ще дълбаят в земята и ще я открият.
Тогава боговете казали:
– Да я потопим в най-дълбокия океан.
Но Брама отвърнал:
– Не, не там, защото те ще се научат как да се
потопяват в океана и ще я намерят.
Тогава боговете казали:
– Да я занесем на върха на най-високата планина
и да я скрием там.
Но Брама отново отговорил:
– Не, и това няма да свърши работа, защото те в
края на краищата ще изкачат всяка планина и ще си
вземат божествеността.
Тогава боговете се предали и казали:
– Не знаем къде да я скрием, тъй като изглежда, че

няма място на земята или в морето, което човешките
същества да не достигнат в крайна сметка.
Брама мислил дълго и тогава казал:
– Ето какво ще направим. Ще скрием божествеността им дълбоко в центъра на тяхното собствено
същество, тъй като хората никога няма да помислят
да я търсят там.
Всички богове се съгласили, че това е перфектното скришно място и делото било извършено.
От тогава хората обикалят земята, копаят, гмуркат
се, изкачват се и изследват – търсейки нещото, което
е скрито в тях самите.
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Т РУДОВ

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

СТАЖ ПРИ РАБОТА НА
ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

Че сто се случва
гражданите да питат
дали се трупа трудов
стаж, когато работят на
„хонорар“.
Въпросите са от найразличен характер,
очертаващи различни
хипотези, свързани и с
работата по време на платен годишен отпуск, работа по
време на майчинство и много други, свързани с полагането на някакъв вид труд под най-разнообразна форма.
Нека първо изясним какво означава „работа на хонорар“ или по-скоро какво имат предвид питащите,
които използват тези думи. Хонорар най-общо означава
парично възнаграждение, изплащано за труда на работещи на свободна практика или творци – като писатели,
преводачи, художници, актьори, преподаватели, адвокати и др. Заплащането на възнаграждения под формата
на хонорари обикновено става в два варианта - като
процент от продажбите или като еднократно плащане.
Всъщност, когато някой работи „на хонорар“, често
има предвид, че работи на граждански договор. В тези
ситуации на практика се използват най-вече правилата
на договорите за поръчка и за изработка по смисъла на
Закона за задълженията и договорите. При трудовия
договор се говори за трудово възнаграждение. Затова
няма как да работите по трудов договор и да получавате хонорар.
Работата по граждански договор по никакъв начин не
би могла да повлияе върху трудовия стаж, включително
и по време на майчинство. Тя води обаче до натрупване
на по-голям осигурителен стаж, което ще се отрази в
един много по-късен етап с оглед получаване на повисок размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Ето защо при работа по граждански договор не се
натрупва трудов стаж, а само осигурителен стаж. Ако
например майката, в периода на отпуска по майчинство,
работи на граждански договор, тази форма на полагане
на труд не води до прекъсване на трудовия й стаж, нито
до прекъсване изплащането на паричното обезщетение
за майчинство.
Спрямо Кодекса за социално осигуряване осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право
на парично обезщетение за бременност и раждане и за
отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му
възраст, вместо трудово възнаграждение, ако имат 12
месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.
Когато някое, като осигурено за общо заболяване
и майчинство лице, през времето на отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете до
2-годишната му възраст, получават парично обезщетение, полагането на труд без трудово правоотношение
(граждански договор) не е пречка за получаване на
паричното обезщетение.
Важно е уточнението, че тази възможност се дава не
само по време на ползване на отпуска за бременност и
раждане, но и през време на ползване на допълнителния
платен отпуск за отглеждане на дете до навършване на
2-годишната му възраст.
Справка:
чл. 48а и чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване
по чл. 164 от Кодекса на труда

Д О 15 НОЕМВРИ ПОДАВАМЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА АВАНСОВИТЕ
ВНОСКИ ЗА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА 2022 Г.

15-ти ноември е последният срок, в който фирмите
имат възможност да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски за текущата година.
Намалението, съответно увеличението, на авансовите вноски се ползва след подаването на декларация
за промени на авансовите вноски. Срокът за внасяне е до 1 декември на текущата година за месечната
авансова вноска за месец декември и тримесечната
авансова вноска за третото тримесечие (за четвъртото
тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска).
Често в практиката прогнозираните и декларирани
авансови вноски за корпоративен данък по ЗКПО се
оказват доста по-ниски или по-високи от дължимия
годишен данък. Това може да доведе до начисляване на лихви от страна на НАП или пък до нужда от
възстановяване на данък, съпроводено с данъчни ревизии или проверки.
В тази връзка законодателят е дал възможност на
предприятията сами да намаляват или увеличават
своите авансови вноски през годината, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия
годишен корпоративен данък.
Кога се дължат лихви към НАП при неточно
прогнозирани авансови вноски?
Лихви ще се дължат:
• За месечните авансови вноски, когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 25%
сумата от определените авансови вноски;
• За тримесечните авансови вноски, когато 75%
дължимия годишен корпоративен данък надвиши с
над 25% сумата от определените авансови вноски.
За да избегнем лихвите, както и за по-добра съпоставка на сумите е предвидено в Калкулатор:
Промяна на авансови вноски за корпоративен данък
прецизно изчисление на:
• Сумата на превишението на авансовите вноски
над данъка, съответстващ на новата прогнозна печалба;
• Сумата която, ако годишният корпоративен данък не превиши, то няма да се начисляват лихви от
НАП върху превишението;
• Сумата която, ако годишната данъчна печалба не
превиши, то няма да се начисляват лихви от НАП
върху превишението;
• Изчисленията при намаление с 25%, за още поточни сметки.
Важно: Кои предприятия не внасят авансови
вноски през годината
Не всички предприятия са задължени да внасят
авансови вноски за корпоративен данък. Данъчно
задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година не превишават 300 000 лева не внасят авансови вноски. Не
внасят авансови вноски и новоучредените данъчно
задължени лица за годината на учредяването им и за
следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон
Месечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за
годината преди предходната година надхвърлят 3
000 000 лева. Всички останали данъчно задължени
лица правят тримесечни авансови вноски.

Н А Д 53 М Л Н . Л Е В А С А У Т ВЪ РД Е Н И
П О П Р ЕХОД Н И Т Е П ОМО Щ И З А ГОВ ЕД А ,
ОВ Ц Е - МА Й К И И КО З И - МА Й К И

Общ финансов ресурс от над 53 млн.
лева (53 825 014 лв.)
утвърди Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ по схемите
за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с
производството (ПНДЖ1) и за Преходна национална
помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за 2022 г.
На база на подадените заявления за двете схеми
за подпомагане през 2022 г. е определен общият
финансов ресурс по схемите. До 32 064 360 лева са
предназначени за изплащане на подпомагането по
схемата за Преходна национална помощ за говеда,
необвързана с производството за 2022 г., а до 21 760
654 лева са за изплащане на подпомагането по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки
и кози-майки, обвързана с производството за 2022 г.
С Регламент (ЕС) 2020/2220 на ЕП и на Съвета от
23 декември 2020 г. беше разширена възможността
преходната национална помощ да се прилага и през
2021 и 2022 година.
Преходна национална помощ може да бъде отпусната само за секторите, на които са предоставяни национални доплащания през 2013 г.
През 2022 г. финансовият пакет за всяка от схемите за Преходна национална помощ може да достигне
максимум 50% от пакета на съответната схема за национални доплащания през 2013 г.

Въпрос: Кои лица са освободени от плащане
на потребителска такса при хоспитализация в
лечебно заведение?
Отговор от НЗОК: Здравноосигурените лица
заплащат потребителска такса по 5.80 лв. за болничния престой - сума, определена с постановление на
Министерския съвет - за всеки ден болнично лечение,
но за не повече от 10 дни годишно (освен ако не са
освободени от нея).
Потребителска такса за оказана болнична медицинска помощ не заплащат:
∙ Лица със заболявания, които фигурират в Списъка
на освободените от потребителска такса лица, съгласно Приложение № 11 към НРД за медицинските
дейности, вкл. пациенти със злокачествени новообразувания: COO-C97; бременни и родилки до 45 дни
след раждането, здравноосигурени лица, страдащи от
заболявания с над 71% намалена работоспособност;
∙ малолетни, непълнолетни и неработещи членове
на семейството;
∙ пострадали при или по повод отбраната на страната;
∙ ветерани от войните, военноинвалиди;
∙ задържани под стража лица;
∙ задържани на основание чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
∙ задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона
за Държавна агенция „Национална сигурност“ или
лишени от свобода;
∙ социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
∙ лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от
същия правилник;
∙ медицински специалисти.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
НОЕМВРИ 2022г.
До 14-ти ноември:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС,
ведно с отчетни регистри
и внасяне на дължимия
ДДС за данъчния период месец октомври.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано
лице, което е извършило
вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане
(цялостно или частично) от посредник в тристранна
операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от
ЗДДС (включително получените авансови плащания),
с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец октомври. Регистрираното лице, което през данъчния период – месец
октомври изпраща или транспортира стоки от територията на страната до територията на друга държава
членка под режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна,
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от
ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
ЗСВТС
Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен
внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания),
съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС за референтен период
месец октомври 2022 г.
До 15-ти ноември:
ЗКПО
1. Краен срок за деклариране на намаляване или увеличаване на месечните и тримесечните авансови вноски за корпоративен данък съгласно чл. 88 от ЗКПО.
2. Внасяне на месечните авансови вноски за ноември
за корпоративния данък по ЗКПО.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на
фискални устройства за разчетени фискални памети
през месец октомври.
2. Подаване на данни от производител/вносител на
фискални устройства за сервизните техници, имащи
право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили
сервизен ключ през месец октомври.
3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални
устройства за издадените свидетелства за регистрация
на фискални устройства, за прекъсване и започване на
сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на
свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец октомври.
4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски
файл от лица, регистриращи и отчитащи продажби с
документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ
информация за направените в електронния магазин
поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месец октомври.
До 20-и ноември:
ЗСВТС
Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен
внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания),
съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните
Интрастат оператори с възникнало текущо задължение
с първи референтен период месец октомври 2022 г.
Въпрос: Долекуване по клинична пътека 265 за
псориатричен артрит
В момента съм на болнично лечение за псориатричен артрит. Въпроса ми е: Могат ли оттук да
ме препратят за долечение по пътека 265? 2. Какви
документи са необходими? 3. През лятото бях на
лечение по пътека 263 на периферната нервна система. Има ли минимален срок през който не мога да
ползвам пътека 265, след като съм ползвал пътека
263? Благодаря за отговорите.
Отговор от НЗОК: НЗОК заплаща за рехабилитация
по клинична пътека (КП) № 265 „Физикална терапия и
рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат“ еднократно за една календарна година за лечение
на един пациент.
По изключение, право на повторна хоспитализация
по КП № 265 имат пациенти с определени заболявания,
като се заплаща повторна хоспитализация в рамките на
същия период само по диагнози, включени в рубрики
Т91.1; Т91.2; Т92.1 до Т92.8; Т93.1 до Т93.6; Т95.0 до
Т95.3; Z89.5, Z96.6 и Z97.1.
Лечебно заведение за болнична медицинска помощ
също може да издава направление за хоспитализация
за клинична пътека по физикална и рехабилитационна
медицина ако пациентът е лекуван по повод остро заболяване в същото лечебно заведение - изпълнител на
болнична медицинска помощ.
Има клинични пътеки за физиотерапия и рехабилитация, които НЗОК заплаща еднократно годишно, за
лечение на един пациент, както и такива, при които лечението може да се проведе в различни лечебни заведения
за болнична помощ, без да има определен интервал от
време между хоспитализациите. Например пациентът
може последователно да постъпи по две различни клинични пътеки за рехабилитация и физиотерапия – по КП
№263 и по КП №265 една след друга, ако има съответните
индикации за прием.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КЪДЕ ЗИМУВАТ ВРЕДИТЕЛИТЕ И
БОРБАТА СРЕЩУ ТЯХ ПРЕЗ ЕСЕНТА

Вредителите причиняват значителни щети в овощните
и зеленчукови градини и понеже есента е времето, когато
се установяват за зимуване, нека проведем наложителните дейности за тяхното изчистване от градината. Ако ги
открием и идентифираме навреме, имаме възможност да
осъществим и ефективната борба – дори да не ги унищожим напълно, то поне бихме намалили тяхната численост.
Листата
Да започнем с падналите листа, защото от болни, а
дори и от здрави дървета и храсти, те крият потенциална
опасност за градината. Листата се превръщат в убежище за
паяжинообразуващи акари, хоботници, гъсеници и други
вредители, а в допълнение – патогени на плодовото гниене, струпясване, петнистост и други болести, зимуващи
в падналите листа. Почистването им ще направи невъзможно презимуването на много вредители и патогени.
А какво да правим
с падналите листа? В
правилно приготвения
компо ст насекомите
вредители и ларвите
им умират, но със спорите на патогенните
гъбички всичко е много
по-сложно. Те могат да
оцелеят в продължение
на няколко години.
За да предотвратим
пренасянето на заразата, необходимо е да третираме
листата с карбамид – преди да ги поставим в компоста.
За целта се използва разтвор, приготвен от 500 грама
урея в 10 литра вода, като се омокрят обилно.
Голяма част от бръмбарите (обикновена златка, малинов бръмбар и др.) и ларвите им зимуват под листата или
в горните слоеве на почвата. Как да се справим с тях?
Обработването на почвата под овощните и ягодоплодни
култури нарушава техния мир и повечето от тях умират.
Тази обработка се комбинира с внасяне на подходящи
хранителни вещества – органични или минерални фосфорни и калиеви торове. Здравите и силни растения, които получават всички необходими хранителни елементи
са по-устойчиви на болести и вредители.
Под мъртвата кора на дърветата гъсениците на ябълковия и сливовия молец се настаняват за зимуване в
пашкули. Така зимуват и гъсениците на касисовия молец.
Отстраняване на мъртвата кора
За да се отървем от тези вредители или поне частично да намалим популацията им, трябва редовно да
почистваме стволовете и основните клони от мъртвата
кора. Обелените части от кората се събират в съдове или
върху парче плат и се изгарят, но не е желателно да се
оставят на земята.
Мумифицираните плодове също трябва да се отстраняват от дърветата и да се изнасят извън участъка, защото
съдържат патогени на плодовото гниене и други болести.
През есента или в много ранна пролет се извършва резитба
на ягодоплодните и овощни култури. Ако тя се пропусне,
тогава санитарната резитба е задължителна. Отрязаните
клони се изнасят извън участъка и се изгарят, защото върху
мъртвата дървесина бързо се заселват многочислени вредители, патогенни бактерии, гъбички и други насекоми.
Резитбата се извършва без оставяне на пънове.
През есента, особено след листопада могат да се видят много от посетителите на градината. По клоните на
дърветата и храстите остават яйцата на различни видове
листни въшки (черни, оранжеви, бели), листозавивачки,
ябълкови молци, плодови червеи и др.
Гъсениците на глоговата листозавивачка прекарват
зимата по дърветата в гнезда от сухи листа, закрепени
с паяжини.
Борбата с вредителите трябва да се води на всички нива
и не само есента, но и през целия сезон. Есенното време е
благоприятно с това, че могат да се използват и химични
средства без рискове за увреждане на продукцията. Пазарът предлага и продукти, които не се отмиват лесно и
защитата може да действа продължително, а освен това
активното вещество във времето се разлага на безопасни
за хората и животните частици.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

АНТУРИУМ ЗАСАЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ

ГЛОГ

Антуриум е екзотично име,
назоваващо стайно растение
с тропически произход и
интересна визия. То има големи зелени листа и разкошни
пъстри цветове. Цветето е
много красиво, но има своите
специфики при отглеждането.
Повечето цветя от този голям род са наземни, но има и
епифити - пълзящи и увивни. В домашни условия се
отглеждат основно хибриди и тази дейност има някои
тънкости, но като цяло не е особено трудна.
Растението, което идва от тропиците, има нужда от
топлина, защитено от течение място и по възможност
с висока влажност, за да наподобява максимално естествената му среда. Ако въздухът в стаята е сух, може
да се подредят камъчета в чинийката и да се напълни
с вода, така че тя да се изпарява, без да има допир с
почвата в саксията.
Пръскането с вода много се харесва на цветето, но се
прави само в топло време, защото в студеното може да
предизвика гъбични заболявания на антуриума.
Обилната светлина е любима на антуриумите, но не
и прякото слънчево греене. Като повечето тропически
видове и този издържа на сянка, но ако му липсва достатъчно осветеност, спира да цъфти.
Най-добрата температура за отглеждане на антуриума е 25-28 градуса, а резки промени са нежелани. През
зимата 17-19 градуса му се отразяват добре.
Тропическите видове обичат водата и антуриумът
също се нуждае от редовно поливане, но трябва да се
помни, че цветето ще реагира по-добре на леко засушаване, отколкото на преполиване.
При активния растежи цъфтенето поливането става когато почвата в саксията е просъхнала на 1/3 от
дълбочината на съда, а през зимата това се прави при
просъхване до половината от дълбочината.
Антуриумът обича кисели почви, затова реакцията
трябва да бъде с висока киселинност, а торенето на
почвата е много важно. Първо се внася азотен тор, а
след това минерален. Торенето става при поливане на
китките, за да не изгори растението.
Почвата като състав е много важна. Тя трябва да запази влагата и хранителните вещества, да не се сляга и
уплътнява бързо. Листовка, едри парчета торф, блатен
мъх и пясък ще се харесат на антуриума. Боровата кора
също се препоръчва като субстрат.
Това цвете харесва не особено дълбоките, но широки
саксии, защото има повърхностна коренова система.
На дъното трябва да се сложи дренаж. Когато саксията
отеснее на цветето, то се присажда.
Размножаването на цветето е със семена и вегетативно, като семената се засаждат при нужда от много
млади растения. Вегетативното размножаване е подобър избор за домашно отглежданите цветя.
За украса на източния прозорец антуриумът е идеален избор. Той красив както с цветовете, така и с
листната си маса.

Когато видим
глог, често можем
и да го объркаме
с шипката. Глог
е много полезен
за сърцето, съдовете, за нервната
и хранисмилателната системи. И
двата вида растения са „дарове от природата“, които ни помагат да
поддържаме и пазим здравето си.
Състав: В плода на глога се съдържа много
витамин А, при което някои сортове глог могат да
се надпреварват по съдържание на каротин даже с
моркова. Също така съдържа витамините К, С, Е. От
микроелементите се съдържат калий, калций, цинк,
желязо, манган, мед и други. Урсолова киселина,
която се съдържа в плодовете и цветовете на глога,
има както противовъзпалително, така и заздравяващо раните действие Олеанова киселина е полезна
за сърцето и съдовете, усилва кръвообращението.
Кверцетин помага да се поддържа еластичността
на съдовете и капилярите, подобрява и мозъчното
кръвообращение. В плодовете на глог се съдържат
и дъбилни вещества, които при първата слана намаляват, заради което плодовете стават не чак толкова
тръпчиви. Може би помните как в детството си сте
яли глог и след първите слани те са били толкова
сладки?! Просто сте ги откъсвали от храста и сте ги
яли, а те са били невероятно вкусни!
Полезни и лечебни плодове: Плодовете на глог
са полезни за сърцето, съдовете, храносмилането и
нервната система. От плодовете се прави чай, отвара,
тинктури. Плодовете на този храст са полезни при
съдови спазми, освен това предотвратяват образуването на плака. Глог подобрява показателите на
кръвта. Нормализира нивата на холестерола. Глог
тонизира сърдечния мускул, оказва съдоразширяващо действие. Подобрява и кръвообращението в
мозъка. Продуктите от глог помагат при гастрит
и метеоризъм. Както цветовете, така и плодовете
помагат при главоболие, при световъртеж, а също
така способстват понижаването на високото налягане на кръвта. Препаратите на основата на глог
възстановяват силите, способстват повишаването
на имунитета, много е полезно да се използват след
боледуване, особено от простуда и инфекции. Глог
намалява нервната превъзбуда, премахва безсънието,
при това нормализира и съня.
Освен това глог се използва и с козметични цели,
средствата на неговата основа намаляват отоците,
възпаленията, тонизират кожата.

НАЙ-ЛЕСНАТА МУСАКА

Лукът се наситнява и се смесва добре с омекналата
кайма и малко вода, която да помогне да се раздроби
каймата лесно, за да смеси всичко и да стои заедно.
Каймата с лука се изсипва при картофите и се разбърква да се разпредели добре навсякъде.
Щедро се поръсват подправките и се разбърква.
Налива се 1 – 1½ ч.ч. вода и мусаката се слага да се
пече в загрята на 200 градуса фурна.
Когато картофите са готови и е започнало да се
запича отгоре, се прави заливката за мусаката. За
целта се разбиват двете яйца.
Кофичката кисело мляко се разбива и се изсипва
при яйцата. Разбърква се до хомогенност и внимателно се разпределя върху мусаката. Връща се обратно
във фурната докато се запече заливката.
Най-лесната мусака се сервира с кисело мляко.

Продукти: • картофи – 2 – 2.5 кг
• лук – 1 глава
• кайма – 2 пакетчета, (по 250 г)
• кисело мляко –
1 кофичка, 500 мл
• яйца – 2 бр.
• олио
• сол
• чубрица
• джоджен
• черен пипер
Приготвяне:
Ако се използва замразена кайма, трябва първо да
се е размразила предварително.
Картофите се обелват и нарязват. Слагат се в тавата.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лева

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(до 76 символа)

(в каре)

(в каре)

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!

В полицията разпитват блондинка:
- Защо отровихте съседите си?
- Продавачката в магазина ми каза най-бързо ще
се отърва от хлебарките ако ги тровя заедно със
съседите.
Един борец влязъл в магазин за играчки и попитал
продавачката:
- Ей, душа! Продавате ли тука розови пантери, бе?
Оная му отговорила:
- Да, господине! Имаме в наличност въпросния
артикул!
Борецът се зарадвал:
- Супер! Ами, дай една розова пантера! Обаче, да
е синя, че е за момченце!

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

