
НЕКА ДОБРОТО ПРОДЪЛЖИ 2022 
 Организираната от Общинска адми-

нистрация – Сатовча благотворителна 
кампания по набиране на средства за 
децата сираци и деца с трайно увреж-
дане до 16 годишна възраст, за трети 
пореден път се провежда под надсло-
ва „Нека доброто продължи!“. До за-
ключителният етап от кампанията ще 
се организират различни по вид меро-
приятия и базари, които да подпомог-
нат набирането на средства. Желаещи-
те да бъдат част от инициативата могат 
да дарят средства всеки делничен ден 
в сградата на Общинска администра-
ция - Сатовча, в кметствата по населе-
ни 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.
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! - апелира кметът на общината 
д-р Арбен Мименов

На 12.12.2022 г. община Сатовча отвори 
вратите си за учениците от СУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“. Стана традиция на този 
ден да се провежда инициативата „Кмет за 
един ден“, за чиято организация отговор-
ник е Училищният парламент. На покана-
та се отзоваха 8 ученици от 8-ми до 12-ти 
клас, които бяха разпределени на 4 пози-
ции по определени критерии. Всеки от тях 
трябваше да напише есе на тема: „Защо ис-
кам да бъда кмет за един ден?“.
На позицията кмет на община Сатовча 

бе избран Джамал Асанов Бакалов, ученик 
от 12-б клас; Сузи Дебърска и Айше Арна-
уд, съответно от 12-б и 9-б клас – за зам. 
кметове на общината, а Даная Арнаудова – 
ученичка от 8 клас, бе посочена за главен 
секретар на общината.
Всички те бяха посрещнати радушно от 

д-р Арбен Мименов – кмет на община Са-
товча, който ги запозна с работата на ад-
министрацията – какви са отговорностите 
и трудностите. Д-р Мименов подчерта, че 
очакванията към местната власт са големи, 
работи се усилено и се налага да се вземат 
важни и отговорни решения. В рамките на 
половин работен ден учениците успяха да 
се докоснат до ежедневието и работата на 
съответните длъжности.
Това е една чудесна възможност достой-

ни млади хора да се запознаят с дейността 
на местната власт и общинската админи-
страция.
Благодарим на всички ученици, които се 

включиха в инициативата, както и на кмета 
на общината – д-р Арбен Мименов, за под-
крепата и отзивчивостта!

Училищен парламент.

19 - 28 декември 2022 г., година (XVIII), 48 /883

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

022 б С АА б М

ДО 23 ДЕКЕМВРИ ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ
ЕДНОКРАТНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 

Агенцията за социално подпомагане (АСП) напом-
ня, че изплащането на оставащите енергийни помо-
щи за настоящия отоплителен сезон 2022/2023 г. ще 
се извършва в периода от 12 до 23 декември 2022 г.
Плащанията се отнасят до: отпусната целева по-

мощ за отопление в размер на 623,55 лв. съгласно 
Наредба № РД-07-5/16.05.2008 г., отпусната ед-
нократна финансова подкрепа от 400 лв. съгласно 
ПМС № 349/27.10.2022 г. и отпусната допълнителна 
еднократна помощ за отопление от 300 лв. съгласно 
ПМС № 383/30.11.2022 г.
Сумите ще бъдат превеждани съобразно заявения от лицата начин – по банков път или 

чрез териториалните поделения на „Български пощи“ ЕАД. Ако са в невъзможност да по-
лучат лично помощта си в пощенския клон, това може да направи техен роднина или бли-
зък с нотариално заверено пълномощно. Неполучените средства се възстановяват в дър-
жавния бюджет.
При възникнали въпроси гражданите могат да се обръщат  към съответните териториал-

ни дирекции „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. 



Едно момче рано останало без родители. Нямало 
кой друг да се грижи за него освен далечен родстве-
ник на семейството. Но той се оказал жесток човек. 
Когато се преместило да живее при него, още от 
първия ден детето било подложено на тормоз и 
физически издевателства. Новият му попечител 
го биел и наказвал за най-малкото провинение, 
хранел го мизерно с остатъците от трапезата си и 
не му разрешавал да контактува нито с други деца, 
нито с външни хора.
Момчето търпяло и безропотно понасяло съдбата 

си, но един ден, след поредния жесток побой не 
издържало и избягало. Тръгнало да се скита по 
пътищата, ходело от село в село, търсейки подслон 
и храна. Спяло където намери и живеело от подая-
ния. Понякога се хващало на работа, когато хората 
събирали реколтата и имали нужда от работна ръка. 
Но докато странствало и се справяло с нерадост-
ната си съдба, сирачето заякнало, научило се на 
труд и дисциплина, придобило различни умения и 
изградило в себе си силен характер.
Един ден пътят го отвел в планинско селище, къ-

дето се намирало най-известното училище по бойни 
изкуства. Легенди се носели за майсторството на 
неговите възпитаници. Докато търсело място къде 
да пренощува, сирачето се озовало пред вратата на 
училището. Потропало плахо на портата и когато му 
отворили, помолило да го приютят за през нощта. 
Завели го при Учителя и когато разказало тъжната 
си история, той му казал:

– Може да останеш тук. Имаме нужда от помощ-
ник в кухнята, а храна винаги ще се намери за още 
едно гърло.
И така, момчето започнало новия си живот. Било 

благодарно за помощта и с желание вършело и 
най-черната работа. А когато имало малко свобод-
но време, с интерес наблюдавало заниманията на 
възпитаниците. Учителят харесвал момчето и се 
възхищавал на силния му характер и упоритост, 
затова един ден решил да започне да го посвещава 
в тънкостите на бойните изкуства. Заел се лично с 
неговото обучение и не след дълго забелязал, че 

момчето вече се отличава сред останалите уче-
ници. То очевидно имало дарба, а и се стараело 
повече от всички.
Минали години, момчето пораснало и се превър-

нало в силен млад мъж. Той бил най-добрият сред 
всички ученици и любимец на Учителя. Затова за 
никого не било изненада, когато на смъртното си 
легло той оставил училището в ръцете на сирака, 
който пред много време плахо почукал на вратата. 
Сега той заслужил званието „Учителя“.
Един ден новият Учител тръгнал с няколко от 

най-добрите ученици на обиколка из страната. И 
случайно попаднали в селото, от което някога бил 
избягал. Когато минали покрай къщата на неговия 
роднина, видели на прага да стои грохнал старец.
Учителят се обърнал към младите си възпита-

ници и казал:
– Ето от този човек избягах преди много години. 

Това е жестокият мъж от моето детство, за когото 
съм ви разказвал.
Учениците много добре знаели историята на своя 

Учител. Затова се спогледали и веднага извадили 
оръжията си.

– Не! Аз не жадувам за отмъщение. Всъщност 
съм благодарен на този човек. Защото със своята 
жестокост и бездушие той ме прогони оттук и така 
попаднах на своя истински път. Кой знае какъв щях 
да бъда, ако до ден-днешен живеех в това село и 
в този дом...

27 Декември 2022 година, Вторник,
Свети първомъченик и архидякон Стефан
(Стефановден)
Имен ден празнуват: Венчо, Венцислав, Венцислава, 

Запрян, Стамен, Стамена, Стан, Стана, Стане, Ста-
нимир, Станимира, Станислав, Станислава, Станчо, 
Стефан, Стефана, Стефанка, Стефания, Стефи, Стефка, 
Стефко, Стефчо, Стоил, Стоила, Стоилка, Стоимен, 
Стоичко, Стою, Стоян, Стояна, Стоянка, Таня, Теки, 
Теньо, Фани, Цако, Цанка, Цанко, Цано, Цанчо, Цоко, 
Цона, Цонко, Цоню, Шон, Шона. 
Преп. Теодор Начертаний) Стефановден - денят на 

Свети Стефан, се чества на третия ден след Рождество 
- 27 декември. Култът към този светец е голям, почитта 
към него - също. От времето на Апостол Павел насам 
всички наричат Св. Стефан пръв мъченик (първомъче-
ник), защото е една от първите жертви на християнската 
вяра. Това е третият ден на Коледа и последният праз-
ник за годината. За него хората разказват, че „затваря 
кръга“ на старата година. Семейството се събира около обща трапеза с месни ястия.

КОНКУРС ЗА STEAM УЧЕБНИ РЕСУРСИ В ПРЕДУЧИЛИЩЕН И 
НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ

Сдружение „Център за творческо 
обучение” обявява конкурс за учебни 
материали в направление STEAM за 
предучилищен и начален етап като част 
от проект „Следващо поколение научни 
стандарти чрез STEAM”. 
ЗАЩО да участвате? Ще имате 

възможност да научите какви са акту-
алните STEAM методи, разгледани в 
проекта, да създадете по тях планове 
на уроци или образователни материали 
и да експериментирате с тях;  Ще се вдъхновите как да обогатите занятията по науки 
с материали, които да ги направят по-занимателни и достъпни за ученици с различни 
възможности; Ще получите атрактивни награди, а най-добрите материали ще бъдат 
включени в онлайн помагало за учители и ученици.
КАК да участвате? Може да участвате в една от следните две категории като из-

ползвате съответния шаблон:  Дизайн на образователни STEAM материали (пъзели, 
графики, схеми, комплекти от карти, линк към онлайн авторски ресурси, и други раз-
нообразни ресурси, които подпомагат ученето чрез визуализация, ангажират учениците 
и/или ги подтикват към действие, общуване или сътрудничество). Изтеглете шаблона 
оттук като отидете на File –> Downloads. План на STEAM урок. Изтеглете шаблона 
оттук като отидете на File –> Downloads.  Продуктите, които ще бъдат представени, 
трябва да включват STEAM методите (или елементи от тях), популяризирани от про-
екта: Учене чрез изследване, Проблемно-базирано учене, SCAMPER, 3-стъпков урок 
по Монтесори и Дизайнерско мислене. Споделените от Вас материали трябва да имат 
иновативни и автентични характеристики и не трябва да са участвали в друг конкурс 
или да са били награждавани по друга инициатива. За да участвате, попълнете Фор-
муляр за участие. КЪДЕ да намеря информация за STEAM методите? Подробна 
информация за всеки един метод с примери за приложение може да намерите в сборник, 
който да изтеглите оттук. Или да ги разгледате на специално разработената онлайн 
платформа: https://ngss.erasmus.site/auressel/  Краен срок: 3 януари 2023г. Обявяване на 
резултати: 20 януари 2023 г. Повече информация за критериите за оценяване може да 
прочетете на https://www.ngobg.info/.  При възникнали въпроси, свържете се с Розалия 
Радева, 0879596135, r.radeva@cct.bg.

22 Декември 2022 година, Четвъртък,
Зимно слънцестоене
В Северното полукълбо се наблюдава зимно 

слънцестоене и начало на астрономическата зима, 
а в Южното полукълбо лятно слънцестоене. 

24 Декември 2022 година, Събота,
Бъдни вечер

Бъдни вечер е един от 
най- важните семейни праз-
ници в българския календар. 
Самото му име произхожда 
от бдение или бъднини. В 
първия случай по-силна е 
християнската символика – 
с молитва да се посрещне 
раждането на Спасителя. 
Вторият вариант е отраже-
ние на езическите вярвания, 
според които раждането на 

младия бог се свързва с възкръсването на цялата природа и се смята за начало 
на новата година. Затова на Бъдни вечер се извършват множество ритуали, 
които трябва да донесат късмет и плодородие в дома. Според българската 
традиция семейството трябва да бъде заедно, като всеки негов член изпълнява 
различни ритуали. Мъжете избират и отсичат бъдника - дебел пън от дъб или 
круша, който символизира Световното дърво (крепящо реда и хармонията в 
света). То трябва да бъде запалено от най-възрастния и да бъде оставено да 
гори цяла нощ. Този огън има пречистваща сила и пази от зли сили, а според 
народните вярвания точно в навечерието на Коледа небето и адът временно 
се отварят и сред хората бродят караконджули и таласъми. Пепелта от Бъд-
ника не се изхвърля – една част се разпръсква за плодородие по нивите, а 
друга се пази като средство срещу зли сили. Според народните вярвания на 
Бъдни вечер може да се види в бъдещето, затова се правят различни гадания 
за времето, плодородието и личната съдба. Например, ако бъдника гори 
добре и пръска искри, това означава богата реколта. Обичай е да се гадае и 
за здраве. Всеки от семейството счупва по един орех и в зависимост от това 
дали ядката е хубава или гнила, го очаква здраве или болест. Младите моми 
пък могат да сънуват бъдещия си жених, като сложат първата хапка от питата 
под възглавницата си. 

25 Декември 2022 година, Неделя,
Рождество Христово, Коледа 
Имен ден празнуват: Емил, Ицо, Ичо, 

Младен, Радомир, Радомира, Радослав, 
Радослава, Радостин, Радостина, Хри-
сталина, Христо, Христи, Христин, 
Христина, Христофор. 
Празникът започва в първите часове 

на 25 декември. Той е своеобразно 
продължение на Бъдни вечер. Според 
Евангелието Христос се ражда в пе-
щера в гр. Витлеем, провинция Юдея. В момента на Рождеството в небето 
пламва необикновена светлина и ангел възвестява, че на света е дошъл 
Спасителят. Витлеемските пастири са първите хора, които се покланят на 
Бога-Син. Почитат го и трима източни царе, доведени на мястото от изгрялата 
над небето звезда. Следвайки обичаите на времето, царете подаряват злато, 
ливан и смирна. Наименованието Коледа идва от римските празници Календи, 
посветени на зимното слънцестоене (от думата „календе“).

Кръщене в Кръщене в 

Н О В И Н И
19 - 28 декември 2022г., брой 48

Ако желаете да публикувате и Ваши 
интересни фотоси, моля изпращайте материалите си на адрес:
Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 

e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА:  НАЙ -ТЕЖКИТЕ  СЪБИТИЯ  В  ЖИВОТА
НИ  ИЗВЕЖДАТ  НА  ПРАВИЛНИЯ  ПЪТ



Отговор на МСП: Правилата за установяване на не-
нормиран работен ден са уредени в чл. 139а от Кодекса 
на труда. Съгласно чл. 139а, ал. 1 от КТ поради особения 
характер на работата работодателят след консултации с 
представителите на синдикалните организации и пред-
ставителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 
2 КТ може да установява за някои длъжности ненорми-
ран работен ден. Списъкът на длъжностите, за които се 
установява ненормиран работен ден, се определя със за-
повед на работодателя (чл. 139а, ал. 3 КТ). Работниците 
и служителите, които заемат длъжности на ненормиран 
работен ден, определени със заповедта на работодателя, 
са длъжни при необходимост да изпълняват трудовите 
си задължения и след изтичането на редовното работ-
но време. В тези случаи общата продължителност на 
работното време не може да нарушава непрекъснатата 
минимална 12-часова междудневна и 48-часова седмич-
на почивка, установени в КТ. Ненормиран работен ден 
се установява за длъжности, при които характерът на 
работата, която работникът или служителят трябва да 
изпълнява, е „особен“. Това означава, че естеството на 
работата налага задълженията, присъщи за длъжността, 
понякога (а не като правило), да се изпълняват и след 
изтичане на редовното/нормалното работно време, чи-
ято продължителност е уговорена в трудовия договор. 
Работата над редовното работно време в работни дни 
се компенсира с допълнителен платен годишен отпуск 
по чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ, а работата в почивни и праз-
нични дни - с увеличено възнаграждение за извънреден 
труд. Контролът за спазване на трудовото законодател-
ство се осъществява от инспекцията по труда, която има 
правомощия да установява нарушенията и да прилага 
принудителни административни мерки. Ако считате, че 
е налице нарушение на законодателството, имате право 
да сигнализирате инспекцията по труда, която е длъжна 
да пази в тайна източника, от който е получила сигнала. 

Въпрос:  Заплаща ли се клас прослужено време на 
личните асистенти?
Отговор на МТСП: Съгласно чл.12, ал.1 от Наредба-

та за структурата и организацията на работната заплата 
(НСОРЗ) за придобит трудов стаж и професионален 
опит на работниците и служителите се заплаща до-
пълнително месечно възнаграждение в процент върху 
основната работна заплата, определена с индивиду-
алния трудов договор. В чл. 12, ал. 4, т. 1 от НСОРЗ е 
предвидено, че работодателят е длъжен при определяне 
продължителността на трудовия стаж и професионал-
ния опит, с оглед определяне на правото и размера на 
допълнителното възнаграждение да отчете и трудовия 
стаж на работника или служителя, придобит в друго 
предприятие на същата, сходна или със същия характер 
работа, длъжност или професия. Условията, при които 
се зачита сходният характер на работата, длъжността 
или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ се определят 
с колективен трудов договор на браншово равнище или 
с вътрешните правила за работната заплата в предприя-
тието – ал. 5 на чл. 12 от НСОРЗ. Според Националната 
класификация на професиите и длъжностите, професия-
та е комплекс от знания, умения и професионален опит, 
придобити в резултат на обучение или полагане на труд, 
чрез прилагане на който се отговаря на изискванията за 
заемане на конкретно работно място. Индивидуализира-
не на професията спрямо функционалните изисквания 
на конкретна длъжност се поставя в зависимост от ха-
рактера на работа при изпълнението на тази длъжност. 
Тази зависимост е конкретна и индивидуална за всяко 
предприятие. Сходни ще бъдат онези професии, за които 
придобитите знания, умения и професионален опит на 
лицата им дава възможност да изпълняват възложената 
работа на конкретно работно място или на конкретна 
длъжност в предприятието. Поради това, работодате-
лят е този, който следва да прецени кои от заеманите 
предходни длъжности са сходни или със същия харак-
тер, предвид длъжността, която заема работникът или 
служителят в предприятието.

Въпрос: Назначена съм на ненормирано работно 
време и съответно обезщетена с 5 дни допълни-
телен отпуск. Тъй като по закон единственото 
право, което имам е 12 часа непрекъсната между-
дневна почивка и 24 часа междуседмична почивка, 
означава ли това, че всеки ден трябва да работя по 
12 часа, респективно седмично 60 часа. Въпреки, 
че при ненормирания работен ден за работници-
те и служителите не се допуска СИРВ, каква е 
максималната законова продължителност на 
работния ден и работната седмица при ненор-
мираното работно време?

СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА ПРИ РАБОТА БЕЗ 
ТРУДОВ ДОГОВОР, А НА ГРАЖДАНСКИ
Какви са практи-

ките относно сключ-
ването на граждан-
ските договори и 
дали винаги се цели 
прикриване на зако-
нови изисквания
Позната практика 

за някои работода-
тели е да назначават 
своите служители вместо на трудов, на граждански 
договор, като реално изискват работникът и служите-
лят да спазва работното време, да присъства активно 
в трудовия процес и в абсолютно всички елементи 
на задълженията, които са характерни по трудовото 
правоотношение.
Какви са практиките относно сключването на граж-

данските договори и дали винаги се цели прикриване 
на законови изисквания при оформяне на взаимоотно-
шенията работещ – работодател.
По същество подобна практика представлява заоби-

каляне на закона, защото чрез нея се цели постигане на 
непозволен резултат с принципно позволени законови 
средства, като в случая всичко е за сметка на работещия. 
Непозволеният резултат се състои в намаляването на 
социалната закрила, която трудовото законодателство 
дава на работника или служителя.
Чрез заплащането под формата на „хонорар“ по 

граждански договор, работникът не се възползва от 
гаранциите, предвидени за трудовото възнаграждение. 
Това означава, че за разлика от трудовия, граждан-
ският договор по принцип може много по-лесно да 
бъде прекратен от възложителя и работещият да бъде 
оставен без законова защита „на улицата“, защото оси-
гуряването по граждански договор не покрива всички 
осигурени рискове и др.
Това е и причината подобна практика да бъде опре-

делена като порочна и е силно препоръчително работ-
никът или служителят да не се съгласява с такава схема 
на заплащане, въпреки че на пръв поглед това изглежда 
примамливо и в интерес на двете страни.
Разбира се, не във всички случаи сключването на 

паралелни трудови и граждански договори е въпрос на 
избор за служителя. По-често тази ситуация е резултат 
на упражнен от работодателя своеобразен натиск.
В тези случаи контролните органи по спазване на тру-

довото законодателство, и по-конкретно - Инспекцията 
по труда, следва да упражнят правомощията си и да обя-
вят сключените граждански договори за трудови, защото 
по тях се полага именно труд и те нарушават правилото 
на отношенията при предоставянето на работна сила да 
се уреждат само като трудови правоотношения.
Според закона, когато се установи такова наруше-

ние, съществуването на трудовото правоотношение се 
обявява с постановление на Инспекцията по труда. В 
него се определя и началната дата на възникването на 
трудовото правоотношение.
Коректността изисква да се отбележи, че не винаги 

сключените граждански договори с работодателя са 
незаконни. Не са рядко случаите, в които страните по 
трудово правоотношение да договорят, че работникът 
или служителят ще предостави на работодателя услуга, 
която е извън кръга на трудовите му задължения. В 
тези ситуации предметът на гражданския договор се 
описва чрез конкретния резултат - изработване на вещ, 
изнасяне на лекция, заснемане на събитие и т.н.
Пример за законосъобразен граждански договор, 

съпътстващ трудовото правоотношение, е например 
предоставянето на услуга от страна на служителя, 
която не е свързана с изпълнението на задълженията 
по трудовия договор.
Справка:
чл. 1, ал. 2 КТ
чл. 405а, ал. 1 КТ
 
ДО КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ИЗБИРАТ 

КАК ДА ОБЛАГАТ ДОХОДИТЕ СИ
ЗА 5 ГОДИНИ НАПРЕД

Физическите лица, регистрирани като земеделски 
стопани, имат право да избират реда за облагането на 
доходите от дейността си през 2023 година. 
Правото на избор се упражнява с подаване на де-

кларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 
декември на предходната година. Изборът е валиден 
за 5 последователни данъчни години и не е необхо-
димо той да се потвърждава ежегодно с подаване на 
нова декларация. При облагане по реда, предвиден 
за едноличните търговци, регистрираните като земе-
делски стопани физически лица  не могат да ползват 
правото за преотстъпване на данъка върху годишна-
та данъчна основа, който е предвиден в чл. 48, ал. 6 
от ЗДДФЛ.
Новорегистрираните през 2022 г. земеделски про-

изводители могат да изберат за същата година да се 
облагат с данък върху годишната данъчна основа 
по реда, предвиден за едноличните търговци /чл. 28 
от ЗДДФЛ/, като изборът се декларира в годишната 
данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. 
В случай че желаят да продължат с този ред на об-
лагане през 2023 г. и следващите четири години, е 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
19 - 28 декември 2022г., брой 48

До 20-ти декември:
ЗСВТС
Подаване на Интрастат 

декларации за вътресъю-
зен внос (пристигания)/
вътресъюзен износ (из-
пращания), съгласно чл. 
11, ал. 2 от ЗСВТС - за но-
ворегистрираните Интра-
стат оператори с възник-
нало текущо задължение 
с първи референтен период месец ноември 2022 г.
До 25-ти декември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец ноември за доходи от трудови 
правоотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания 
по трудови правоотношения, направени през месец 
ноември, когато пълният размер на начислените от 
работодателя доходи от трудово правоотношение за 
този месец не е изплатен до 25 декември.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2022г.

необходимо да подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 
от ЗДДФЛ в срок до 31 декември 2022 г. Образецът 
на декларацията за избор на реда за облагането на 
доходите на земеделските стопани може да бъде на-
мерен на сайта на приходната агенция www.nra.bg, 
рубриката „Формуляри“. Декларацията се подава 
лично от земеделския стопанин или негов упълно-
мощен представител в офиса на НАП по постоянен 
адрес на физическото лице или по електронен път, 
чрез портала за електронни услуги на приходната 
агенция или по пощата. 
Повече информация за избор на реда за облагане-

то на доходите, попълване на декларацията и за пла-
щане на дължимите данъци, земеделските стопани 
могат да получат на телефоните на Информацион-
ния център на НАП: 0700 18 700 или +359 2 9859 
6801 /на цена, съобразно тарифата на съответния 
оператор/.

ИМАМ  ФИНАНСОВИ  ЗАТРУДНЕНИЯ
Не мога да си платя данъчните си задължения 

и осигурителните си вноски, какво да правя?
При временни финан-

сови затруднения и невъз-
можност за плащане може-
те да поискате отсрочване 
или разсрочване на пуб-
личните си задължения, 
ако отговаряте на опреде-
лени условия. Разликата 
между отсрочването и раз-
срочването е в периодичността на плащанията.

• При отсрочването се отлага срокът за плащане на 
цялото публично задължение, като се определя нов 
краен срок за плащането му.

• При разсрочване задължението се плаща на час-
ти, на вноски с определен краен срок (падеж), за ко-
ето се одобрява погасителен план.
В  искането за разсрочване или отсрочване, което 

е свободен текст,  следва изрично да посочите за кои 
задължения и по кой ред искате да бъде разгледано 
то - чл. 183 или чл. 187а от ДОПК. Разликите при 
отсрочването или разсрочването по реда на чл. 183 
или чл. 187а от ДОПК са:

• по реда на чл. 183 от ДОПК се отсрочват или 
разсрочват  всички публични задължения, установя-
вани от орган, различен от НАП – такси, глоби и т.н., 
като за периода на отсрочването или разсрочването 
им (с изключение на задълженията за задължителни 
осигурителни вноски) се дължи лихва в размер на 
основния лихвен процент. За периода на разсрочва-
не на задължителни осигурителни вноски се дължи 
законната лихва – основния лихвен процент плюс 10 
пункта;

• по реда на чл. 187а от ДОПК се отсрочват или 
разсрочват само публичните задължения, установя-
вани от НАП, като за периода на отсрочването или 
разсрочването им се дължи законна лихва. При да-
дено разрешение за отсрочване или разсрочване се 
задължавате да извършвате всички плащания във 
връзка с дейността си само чрез превод или внасяне 
по платежна сметка. При неизпълнение на посоче-
ното, дължимите суми, за които е дадено разреше-
ние за отсрочване или разсрочване, стават незабавно 
изискуеми.
Вижте Указания за реда, условията и необходими-

те документи, придружаващи искането за отсрочва-
не/разсрочване на основание чл. 183 - 187 от ДОПК
В случай, че не сте успели да платите задълже-

нията си, в т.ч  за данъци и осигурителни вноски в 
срок, проверете дали срещу вас е образувано изпъл-
нително производство като се свържете с Информа-
ционния център на НАП на телефон: 0700 18 700 /
на цена, според тарифата на съответния оператор/ 
или на имейл: infocenter@nra.bg. След идентифика-
ция, ще ви бъде предоставена информация за  отго-
ворния за събиране на вашето задължение публичен 
изпълнител. 
За да избегнете принудително производство, мо-

жете да обсъдите с публичния изпълнител удобен за 
вас начин за плащане на вашето задължение. 
За проверка на задълженията, може да използва-

те и електронните услуги на НАП, достъпни с ПИК 
или с електронен подпис. 



ЗАСАЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА
РИГАН В САКСИЯ
Риганът, както всяко рас-

тение, което се използва за 
подправка, притежава и мно-
гобройни лечебни свойства. 
Той действа благотворно 
върху стомашно-чревния 
тракт и бронхите. Доскоро 
у нас беше почти неизвестно, че тази ароматна трева 
за чай може да придава различен характер на ястията.
Ароматът на ригана се дължи на етерично масло, 

съставено от няколко химични съединения. Най-важен 
компонент е карвакролът. Той има много добър бакте-
рициден ефект, а свойството му да активира за съвсем 
кратко време някои рецептори за болка в човешкото тяло 
придава на подправката нейния типичен остър вкус. Този 
ефект е изключително приятен.
Листата на риганът са значително по-ароматни в сухо 

състояние, отколкото току що откъснати. Пресният ва-
риант също има своите преимущества, заради свежите 
растителни акценти, които се губят при изсушаването.
Поради многобройните си ползотворни свойства, 

риганът е сред най-желаните подправки във всяко до-
макинство. Отглеждането му в саксия е изключително 
лесно. Той цъфти красиво, но е и съвсем непретенциозен.
Риганът обича слънце и е подходяща подправка за 

летни яхнии, както и за домашна пица. Чаят от риган 
пък е лековит и вкусен. За разлика от повечето билки, 
риганът обикновено преживява зимата на балкона и 
отново радва напролет.
Най-подходящият месец за засаждане на ригана е 

март. Усилията са минимални, а ползите ще ви радват 
през цялата година.
За засаждането са нужни подходящи съдове (саксии 

и по-дълбоки сандъчета), почвена смес и пясък. Зася-
ването на семената става, като на дъното на съда, който 
сте избрали поставите начупени керемидки или най-
обикновени камъчета. Съдът се запълва с почва малко 
повече от половината.
Семената се поръсват, след което се запълва със слой 

пясък и слой почва. Полива се обилно. Внимавайте с 
пясъка – ако е повече, семената ще изникнат малко по-
бавно. Не бързайте да оставяте насажденията навън. 
Задръжте саксиите известно време на закрито.
Риганът изисква редовно поливане, но не и преполива-

не. През лятото се полива всеки ден. Когато растенията 
пораснат няколко сантиметра, е нужно да преценете 
дали имат нужда от разреждане и пресаждане. Така се 
предоставя възможност на всички коренчета да заякнат 
достатъчно. Най-подходящи месеци за разсаждане са 
краят на май и началото на юни.
Берете само листа на ригана, когато са ви нужни, или 

да отрязвайте цялото стъбло на растението - така позво-
лявате подновяването му. В края на лятото би било добре 
да изсушите определено количество от подправката за 
зимата. Съхранявайте в буркани.

ПРАВИЛНО СЪХРАНЕНИЕ НА ДЮЛИ
Съхранение на дюли у дома
- ако имате много дюли, тогава е по-добре да се съх-

раняват в изба или мазе (за да се запази свежестта, тези 
плодове се нуждаят от хладни условия, трудно е да ги 
запазите в апартамент голям брой плодове);

- голямо количество дюли трябва да се съхраняват в 
кутии с прегради, така че плодовете да не се допират 
(можете да поръсите плодовете с пясък или да увиете 
всеки от тях с хартия);

- заровете дюлите в пясък, който може да бъде заменен 
с дървени стърготини или суха трева;

- дюлята може да се съхранява в близост до ябълки (но 
не едните върху другите плодове);

- крушите могат да ускорят процеса на узряване и 
гниене на дюлята, поради което не се препоръчва тези 
плодове да се държат наблизо в никакъв случай;

- по-добре е да запазите свежестта и сочността на 
дюлята, като използвате хартия или фолио (всеки плод 
се увива отделно);

- можете да съхранявате дюлята в полиетилен, но е 
по-добре да използвате пластмасова обвивка, а не най-
лонови торбички;

- можете да увеличите срока на годност на дюлята, 
ако закупите неузрели плодове предварително (но не 

можете да съхранявате такива плодове в хладилника, 
можете да ги поставите на студено само след като са 
напълно узрели);

- не трябва да се съхраняват твърде малки, повредени 
или очукани плодове (по-добре е да се приготвят на 
компот, конфитюр от дюли или бързо да се ядат под 
други форми);

- можете да замразите дюлята не само прясна, но и 
след топлинни обработки (например плодовете могат 
да бъдат първо сварени, след това нарязани с пасатор 
и замразени под формата на пюре);

- нарязаната дюля трябва да се съхранява само в 
хладилник (като ябълките), а можете да я увиете със 
стреч фолио);

- зрялата дюля се съхранява най-добре изключително 
на тъмно място;

- при стайна температура зрялата дюля трябва да 
се съхранява не повече от две седмици (не можете да 
поставяте плодове на слънце);

- сушенето се счита за допълнителен начин за съх-
ранение на дюля (плодовете се сушат във фурната в 
продължение на няколко часа при температура около 
50 градуса, плодовете предварително се нарязват на 
парчета и се отстраняват сърцевините);

- ако не е възможно да поставите дюлята в хладилник 
или изба, тогава в стайни условия плодовете трябва да 
се съхраняват на тъмни места, плодовете предварител-
но се поставят в хартиени торби);

- можете да третирате дюлята с разтопен восък или 
да я разтриете с растително масло.
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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!

Журналистка от голяма медия прави репортаж за 
инфлацията и поскъпването на горивата от голяма 
бензиностанция и пита клиент:

- Господине, виждам, че зареждате. Как ви се 
отразява поскъпването на горивата?

- Ааа, за мен няма проблеми, аз винаги зареждам 
за 20 лв.

О, скъпа, ухаеш прекрасно!
- Ами това е от новият парфюм, дето ми подари 

вчера!
- Парфюм? Подарил? Вчера? Аз ли, ма?
- Подарил си, подариииил... я си провери порт-

фейла!

БИЛКАТА ОБИКНОВЕН ПОВЕТ 
Билката обикновен повет – здравословни ползи 

и приложения
Билката Clematis vitalba, известна още като 

скребър, брадата на стареца и радостта на пъте-
шественика, е храст, принадлежащ към семейство 
Лютикови (Ranunculaceae). Растението се среща 
в много страни – Алжир, Франция, Португалия, 
Испания, Обединеното кралство, Австрия, Белгия, 
Чехия, Словакия, Германия, Унгария, Нидерландия, 
Полша, Швейцария, Южна Русия, Украйна, Албания, 
България, Гърция, Италия, Македония, Румъния, 
Сърбия, Афганистан, Кипър, Северен Иран, Ливан, 
Сирия, Турция, Армения, Азербайджан и Грузия.
Растението вероятно идва от Европа и се използ-

ва от древността за медицински цели. Плиний и 
Диоскорид споменават билката повет. Смята се, че 
латинското Clematis произлиза от гръцката дума за 
издънка (филиз), тъй като е увивно растение. Името 
vitalba произлиза от латинските думи за „бяла лоза“, 
отнасящи се до масата бели цветове, които покри-
ват лозите през 
лятото.
Листата на рас-

тението, смесе-
ни с вино, биха 
служили за борба 
с различни про-
блеми. Например 
диария или при 
болка в зъбите, та дори има благоприятен ефект 
при ухапвания от змии. В миналото е използвана от 
просяци, за да причини разраняване на кожата, като 
така се стимулирала милостта на минувачите. Ето 
защо растението е известно и като просешка трева.
Описание на билката обикновен повет
 Clematis vitalba е бързорастящ, широколистен, 

катерещ се многогодишен храст, който обикновено 
расте над 10 метра дължина. Може да достигне 15-20 
см в диаметър. Обикновено растението расте в живи 
плетове, до горски масиви, оградни линии, дюни, 
брегове на реки, пасища, селскостопански площи и 
високи треви. Растението предпочита богати и леко 
алкални почви, но може да понася почти всички 
видове почви; от лек пясък до тежка глина. За най-
добри резултати отглеждайте растението в добре 
дренираща влажна некиселинна почва.
Обикновеният повет се простира както вертикал-

но, така и хоризонтално. Може да расте до 7 пъти 
по-бързо от бръшляна. Стъблата могат да растат 
няколко метра за един сезон. Лозите могат да обра-
зуват плътен, абсорбиращ светлината покрив, който 
надвива цялата растителност под него. Може да бъде 
толкова силен, че тежестта на листата и стъблата да 
счупи поддържащите дървета. Едно растение е в 
състояние да покрие площ от 180 кв.м.
Листата са разположени едно срещу друго на стъб-

лата и са пересто сложни, състоящи се обикновено 
от 5 листчета. Листчетата са с различна големина и 
форма, яйцевидни, остри до заострени, закръглени 
или под-сърцевидни в основата и едро назъбени 
или целокрайни. Краищата на листчетата са гладки 
до леко назъбени, но горното листче понякога е 
3-делно. Листата имат малки косми по жилките на 
листата отдолу.
Цветовете са бели и са с диаметър около 2 см. Вся-

ко отделно цветче е перфектно; те съдържат както 
мъжки, така и женски цветни структури (тичинки 
и плодници). Цветовете нямат венчелистчета и са 
съставени от 4 чашелистчета и много тичинки.
Фертилните цветове са последвани от влакнести 

семки, които са свити и са дълги 2,0-2,5 мм. Първона-
чално са зелени, докато узреят, стават тъмнокафяви 
и са яйцевидни и космати. Всеки запазва пернат стил 
с дължина 2-3 см.

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

РУЛО  СТЕФАНИ    
Продукти: кайма - 800 г смес, яйца - 2 бр., лук - 1 

глава, чубрица - 2 ч.л., магданоз - 1/2 връзка, сол - 1 ч.л., 
черен пипер - на вкус,
ЗА ПЛЪНКАТА
 яйца - 4 - 5 бр., моркови 

- 2 бр., кисели краставич-
ки - 2 - 3 бр., олио - 1 - 2 
с.л. за намазване на руло-
то, галета - 5 с.л.
ПО ЖЕЛАНИЕ - каш-

кавал - 100 г за поръсване
Приготвяне:  
Първо се приготвят продуктите за плънката: Яйцата 

(4-5 бр. в зависимост от размера) се слагат в студена 
вода и се сваряват за десетина минути до твърдост на 
жълтъка. Охлаждат се и се обелват.
Морковите се измиват, обелват, заливат със студена 

вода и се слагат в подходящ съд на котлона. Във водата 
се добавя щипка сол и чаена лъжичка захар. Варят се 
след кипването на водата 5 минути, не повече, за да 
останат по-хрупкави. След това се нарязват на пръчици. 
Киселите краставички също се нарязват на пръчици.
Каймата се прехвърля в купа, добавя се настърганият 

или нарязан на ситно кромид лук, ситно нарязания маг-
даноз, едното яйце и жълтъка на второто яйце (белтъка 
ще запазим за намазването на рулото), 2 ч.л. чубрица 
(ако нямате заменете я с 1 ч.л. риган + 1/2 ч.л. мащерка), 
1 ч.л. сол и смлян черен пипер на вкус.
Каймата се омесва хубаво и се прехвърля върху 

навлажнена с вода хартия за печене върху кухненския 
плот. Разстила се равномерно с намокрени във вода 
ръце, за да се получи правоъгълна форма (с прибли-
зителни размери 30х40 см). По дължина се подреждат 
яйцата, ивичките моркови и кисели краставички.
С помощта на хартията се завива рулото Стефани, 

като леко се притиска с ръце, за да се запечати рулото.
Прехвърля се с помощта на хартията в тавичката, в 

която ще се пече, която също е покрита с леко намаслена 
хартия за печене. Важно е ръбчето на рулото да остане 
отдолу, за да не се развие по време на печенето.
Белтъкът се разбива на пяна и с него се намазва 

повърхността на рулото, полива се със струйка олио и 
се поръсва с галета. По желание може да поръсите и с 
настърган кашкавал.
Пече се 40-45 мин. в предварително загрята фурна 

на 180 градуса и средна решетка до зачервяване. След 
изпичане, соленото руло се оставя да почине за поне 10 
минути преди да се нареже и сервира.


