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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

За 13 –ти път Община Сатовча проведе Благотворителна кампания за набиране на средства 
за деца сираци и деца с трайно увреждане до 16 годишна възраст, като за трета година се реа-
лизира под надслова „Нека доброто продължи!“.
Кампанията отново се увенча с успех. Събрани бяха средства в размер на над 130 хил. лева, 

като сумата е разпределена и предоставена като парична подкрепа в навечерието на Новата 
година на 98 деца сираци и деца с трайно увреждане до 16 годишна възраст от общината.
Жителите и гостите на община Сатовча за пореден път показаха своята съпричастност към 

ближния, към инициативата на общината, към каузата доброто да продължи.
Дарителство и добронамереност отново показаха много представители на местния бизнес, 

общински съветници, кметове на населени места, служители на местната администрация, 
представители на учебни и детски заведения и не на последно място обществеността, които 
се отзоваха на призива за финансово подпомагане и се включиха активно в благотворителната 
кампания. Също така, съпричастност показаха и фирми и лица извън общината, които бяха 
част от благодетелите на кампанията. В по-големите населени места от общината се проведоха 
благотворителни базари, организирани от кметствата, училищните ръководства, общинската 
администрация и джамийски настоятелства, на които се разпродаваха артикули, изработени 
от децата в детските градини, учениците в училище, служители и общественост в името на 
каузата, за да може доброто наистина да продължи.
По време на заключителната вечер на кампанията се проведе благотворителен търг на пред-

мети предоставени за каузата, като: футболна топка с автограф на Димитър Бербатов, предос-
тавена от самият Бербатов; дърворезба - картина „Орел“, изработена и дарена от Бюлент и 
Бейхан Мюхтар от село Вълкосел, макет на „Къща за гости в Сатовча“, изработен и дарен от 
жител на село Сатовча не пожелал публичност, макет на „Старинна къща от Вълкосел“, даре-
ние за кампанията от семейството на покойния Асан Башчобанов от село Вълкосел – автор на 
творбата, картина от пясък, изработена и дарена от Цветан Кавраков от село Сатовча, боксови 
ръкавици и ММА ръкавици, дарени от Любомир Кумбаров – боец свободна борба, родом от 
село Кочан, тениска на ПФК „Берое“  дарена от Камен Хаджиев, родом от село Жижево, го-
блен изработен и дарен от Бейче Джалева от село Кочан, картини нарисувани за кампанията от 
Дениз Влайков от село Сатовча, от Добромир и Владимир Адамови от село Осина, от ученич-
ките  Емел Кумбарова от СУ-Кочан,  от С. Мусова от СУ-Вълкосел, от Ясемин Джинджиева от 
СУ-Слащен, от Дани Дебърска от село Плетена и много други.
Благодетели на кампанията участваха и в импровизирания търг на артикули, предоставени 

като дарение за каузата. За пореден път местния бизнес буквално се надпреварваше, кой да 
закупи обявения артикул в полза на каузата. Само от търга се събраха над 30 хил.лева.

„Присъствието на толкова много дарители на заключителната вечер на кампанията „Нека 
доброто продължи!“ и подкрепата, която дават на децата от община Сатовча е безценна и дос-
тойна за уважение, коментира с благодарност кметът на общината д-р Арбен Мименов. Това 
ни прави човеци. Това ни прави добри. Това ни прави по-уверени в делата си и в очаквана 
подкрепа. Това е частицата топлина, която даваме от себе си, за да сгреем нуждаещият се. Да 
не спираме да го правим! Нека доброто продължи! За поредна година жителите на община Са-
товча показаха, че няма други като тях в България. Активността по време на кампанията беше 
изключително голяма, както от ученици, учители и не на последно място обществеността, на 
които изказвам огромната си благодарност.“
За първи път такава благотворителна кампания се организира през 2010 година по инициативата 

на кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов с идеята да бъдат подпомогнати децата сираци, 
на които им предстои абитуриентски бал и закупят облекло за паметната за тях абитуриентска 
вечер. С годините кампанията се разраства и средства се предоставят и на деца с трайни уврежда-
ния до 16 годишна възраст. На предстоящата първа сесия на Общински съвет Сатовча, кметът на 
общината д-р Арбен Мименов ще внесе докладна записка за сформирането на фонд със свой пра-
вилник в подкрепа на децата сираци и децата с трайни увреждания до 16 годишна възраст от об-
щината, като благотворителната инициатива да бъде целогодишна, а не кампанийна, както досега, 
както това става с Общинския фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча“. 
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В края на деветнадесетото столетие шотландски-
ят фермер Флеминг вървял към дома си. Ненадейно 
той чул шум от близкото блато и забелязал, че вътре 
е паднало момче, което се опитва да излезе.
Без изобщо да се замисля, Флеминг счупил един 

голям клон и го подал на младежа, който с последни 
сили се хванал за него. Фермерът издърпал хлапака 
и му предложил да го приюти, докато се стопли и 
дрехите му изсъхнат.
Младежът благодарил учтиво, но предпочел да 

се прибере у дома, тъй като семейството му го оч-
аквало. Спасителят приел отказа и също се върнал 
вкъщи. На другия ден той вече почти бил забравил 
за вчерашната случка, когато видял пред дома си 
карета, от която слязъл богаташ.
Джентълменът застанал пред вратата на фер-

мера и заявил, че иска да разговаря с него. Той 
обяснил, че е бащата на момчето, което мъжът 
спасил вчера и иска да му даде богатство в знак 
на своята признателност.
Флеминг обаче отклонил поканата, като казал, че 

не би приел пари, тъй като просто е изпълнил своя 
човешки дълг. В този момент покрай двамата мъже 
минал синът на фермера и поздравил непознатия.
Тогава джентълменът предложил нещо друго на 

Флеминг - да вземе сина му със себе си и да плати 
за неговото образование в престижно училище. 

Бедният фермер се съгласил и след няколко години 
синът му завършил университет по медицина. По-
късно той останал в историята като откривателя 
на пеницилина. Името на човека е Александър 
Флеминг.
Джентълменът, който платил за образованието 

му, се казва Рандолф Чърчил, а неговият син, изва-
ден от блатото, е Уинстън Чърчил. Преди войната 
Чърчил бил настанен в лондонска клиника заради 
сериозно възпаление на белия дроб.
Според легендата този път животът му бива 

спасен именно благодарение на пеницилина. Може 
би точно за тази случка се е сетил държавника, 
когато казал, че стореното от човек, ще се върне 
пак при него.

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

Участвай в конкурса ни за рисунка на тема 
Хищните птици в България!  Опознай света на 
дивите животни и техният дом - природата на 
България.
Повече за хищните птици в България  –  https://

greenbalkans.org
Очакваме вашите вдъхновени идеи, пресъзда-

ващи света на хищните птици в България. Пока-
жете ни красотата им като участвате в конкурса!
Създайте своя художествена творба – картина 

(рисунка) или дигитална творба – дигитална 
рисунка, кратко видеоклипче или анимация до 
2 минути, и я изпратетe до 31 януари 2023 г. на адрес в гр. Стара Загора, ул. „Стара 
планина“№ 9 за Зелени Балкани, или на e-mail: ptoncheva@greenbalkans.org.
Условия за участие – категории творби и възрастова група.
Категории:
Рисунка - формат минимум А4, с класически материали за рисуване (препоръчително 

– графичен молив, акварел, пастел, боя);
Дигитално изкуство – дигитална рисунка, кратко видеоклипче или анимация до 2 

минути.
Възрастова група:
1-ва група - участници на възраст от 12 до 15 години;
2-ра група - участници на възраст от 16 до 18 години;
3-та група – пълнолетни участници без ограничение във възрастта.
Очакваме вашите вдъхновения и идеи, пресъздаващи необятния свят на хищните 

птици!
Не забравяйте да запишете двете си имена, години, адрес и телефонен номер за връзка 

на гърба на изпратената творба (ако е на хартиен носител).
Онези от Вас, които изпращат творбите си по имейл – очаквайте потвърждение от 

нас. Само така ще сте сигурни, че сме ги получили.
Творбите ще бъдат оценявани от жури в състав:
Яна Казакова - илюстратор и като всеки художник, всичко, което й повлияе по някакъв 

начин се опитва да пресъздаде на хартия с любимите й цветни моливи. Много обича 
животните, децата, планината, морето, снега, скалите и най-вече да рисува. „Най-много 
свобода има, когато илюстрациите ми са предназначени за деца. Те нямат ограниченото 
мислене на възрастните и не чувствам нужда да обяснявам защо съм нарисувала нещо 
по определен начин. Дори понякога се чувствам ограничена в мисленето си, просто 
защото съм пораснала. Но когато това се случи, „обувам“ детските обувки и съм там. 
Несправедливостта и нехайното отношение на човека към природата, ме потиска. Затова 
се радвам, когато участвам в проекти на организации с такава насока на работа. По този 
начин чувствам, че помагам по някакъв начин нещо да се промени.“
Илия Бояров - завършил е Специалност „Художествена обработка на метали” – НГПИ 

„Св. Лука” София ; Специалност „Метал” в НХА – бакалавър и магистър. Понастоящем 
е скулптор на свободна практика. Има школа по рисуване за деца и ученици - Ателие 
„HB“. Занимавам се в сферата на научната илюстрация от няколко години, като по 
специално заниманията ми се въртят около птиците.
Христо Пешев - еколог по образование, любител фотограф на диви животни. Един от 

най-опитните експерти в България по лешояди. Работи като експерт за Фонд за дивата 
флора и фауна. Освен неспирнатата работа с лешоядите, Христо Пешев има голям 
брой научни трудове, участия в български и международни конференции. Успява да 
заснема уникални и редки видове в страната и да помогне за тяхното изучаване и опаз-
ване. През последната година неговата работа кипеше постоянно. От непрекъснатото 
подхранване на лешоядите, изучаването на начина им на живот и нуждите им, за да 
се реинтродуцират успешно, до организирането на екскурзии, с цел природозащитно 
обучение. Освен работата с белоглавия лешояд, той има голям принос в опазването и 
изучаването и на другите два вида лешояди в България – египетския и черния, както и 
в опазването на сухоземните костенурки в страната. Христо е огромен вдъхновител за 
младите природолюбители и защитници.
Всички участници ще получат грамота за участие, а отличилите се в 1-ва и 2-ра група 

от съответната категория ще получат следните награди:
За 1-во място – специално изработени за конкурса награди, информационни материали;
За 2-ро място – специално изработени за конкурса награди, информационни материали;
За 3-то място – специално изработени за конкурса награди, информационни материали.
Наградата за 3-та група – пълнолетни участници, без ограничение във възрастта, ще 

бъде участие в една разходка и наблюдение на хищни птици сред природата.
Журито ще отличи по една от най-добрите творби в двете категории – рисунка и 

дигитална творба, чиито автори ще преживеят един ден като експерт по проучане на 
хищни птици!
Извън конкурсната част, каним професионални творци, вдъхновени ot хищните птици 

на България да участват в тази инициатива, като създадат свои собствени творби, в своя 
стил и жанр и ни подкрепят като ги предоставят за нуждите на информационните ни 
кампании за хищни птици. Така ще спомогнем ЗАЕДНО за опазването им.
Пожелаваме успех и вдъхновение на всички участници, и горим от нетърпение да 

видим творбите ВИ!
За допълнителна информация:
Поля Тончева – Специалист комуникации
моб. тел: 0894059156, e-mail: ptoncheva@greenbalkans.org
Ива Жекова - Специалист комуникации
моб. тел: 0877619920, e-mail: izhekova@greenbalkans.org

11 Януари 2023г., Сряда,
11 януари е Световен ден на 

думата „Благодаря“ 
Денят е чудесен повод да 

доставим радост на близките 
си, да ги накараме да се по-
чувстват оценени и с обикно-
вени неща. Психолозите са на 
мнение, че думите на благо-
дарност са „словесни ласки“, 
които стоплят сърцата и ни 
успокояват. Според народните 
поверия пък думата „Благода-
ря“ не трябва да се произнася 
в състояние на раздразнение. Когато благодарите, най-важно е да го правите 

искрено и от сърце, казват още специалистите. Дос-
татъчно е да се усмихнете на човека до себе си и да 
кажете „Благодаря“! 

12 Януари 2023г., Четвъртък,
Света мъченица Татяна 
Имен ден празнуват: Татяна, Таня
Света мъченица Татяна произлиза от знатно и 

богато римско семейство, дъщеря на един от най-
известните римски префекти. Изцяло проникната от 
християнската вяра, Татяна била посветена за дяконе-
са и всецяло се отдала на милосърдие и непрестанна 
молитва. Тя се отказала от 
светските радости и се обре-

кла на целомъдрие и по този начин още повече засияла 
като достойна за мъченически светец. 
Празник на българското военно разузнаване 
На 12 януари българските военни разузнавачи 

отбелязват своя професионален празник, обявен със 
заповед на военния министър на 11 февруари 1997г. 
Датата не е избрана случайно: Княз Фердинанд създа-
ва Разузнавателна секция към Оперативното отделе-
ние на Щаба на армията с Указ № 190 от 31.12.1907г., 
който влиза в сила именно на 12 януари 1908 г. Тя е 
първият специализиран орган за водене и ръководство 

на военното разузнаване в България.
14 Януари 2023г., Събота,
Банго Васил — Циганската Нова година 
От 13-ти всяка година започват големите 

ромски тържества за Нова година - Банго Ва-
сил, още и Банго Василий (Васильовден), на-
ричан още Василица е най-големият празник 
на ромите - това е циганската Нова година. 
Празникът се отбелязва на 13, 14 и 15 януари.

Кръщене в Кръщене в 

Н О В И Н И
9 - 15 януари 2023 г., брой 1

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:  ДОБРОТО  СЕ  ВРЪЩА



то може да се проведе по някоя от следните клинични 
пътеки: КП № 211.1 „Гръбначни и гръбначно-мозъчни 
оперативни интервенции с голям и много голям обем и 
сложност“, КП № 211.2 „Гръбначни и гръбначно-мозъч-
ни оперативни интервенции с голям и много голям обем 
и сложност с невронавигация и 3D контрол“ или КП 
№ 212 “Гръбначни и гръбначно-мозъчни интервенции 
с малък и среден обем сложност“.
НЗОК заплаща за медицински изделия, прилагани в 

болничната медицинска помощ, само ако те са включе-
ни в т.нар. Списък с медицински изделия, които НЗОК 
заплаща в условията на болнична медицинска помощ 
(документът е публикуван на сайта на НЗОК - www.
nhif.bg, рубрика „ Болнична помощ“ – линк  „Меди-
цински изделия, прилагани в болничната медицинска 
помощ“.
В списъка са описани медицинските изделия за спи-

нална хирургия, които НЗОК заплаща.

Въпрос: Август месец сключиха граждански брак 
и смених фамилията си в момента при личната 
лекарка фигурирам със старата фамилия как и къде 
могат да се оправят. 
Отговор: Информационната система в НЗОК по-

лучава по автоматичен път чрез Единната система за 
гражданска регистрация и административно обслуж-
ване на населението (ЕСГРАОН) настъпили промени 
в данните на лицата. 
Медицинските документи, които се генерират от ра-

ботните места на лекарите ползват тяхна локална база 
данни. След като уведомите личния лекар за промяната 
в имената, тя трябва да се отрази в тази база данни 
спрямо личните документи на лицето.

Въпрос: Ако отида на преглед при специалист 
без направление има ли право той да ми даде 
направление за лабораторно изследване свързано 
със моето заболяване?
Отговор: В Националния рамков договор за 

медицински дейности 2020-2022 има предвидена 
възможност пациентът да отиде без направление 
от личния лекар, с платен прием, при лекар специ-
алист, сключил договор с НЗОК, и той да издаде 
направление.
Съгласно нормативната уредба лекари специали-

сти, оказали медицинска помощ на лица с непрекъс-
нати здравноосигурителни права без направление 
от личния лекар, имат право да издават направления 
за оказване на специализирана медицинска помощ 
от други специалисти (бл. МЗ-НЗОК №3), за ви-
сокоспециализирани медицински дейности (бл. 
МЗ-НЗОК №3А), за медико-диагностични дейности 
(бл. МЗ-НЗОК №4). Издаваните направления от тези 
лекари специалисти, сключили договор с НЗОК, са в 
рамките на определените им брой назначавани СМД 
и стойност на назначаваните МДД, но не повече от 
10 на сто от общия им брой. 

Въпрос: Дъщеря ми е на 19 г. и е с диагноза 
спинална мускулна атрофия 2тип. Нуждае се 
от операция на гръбначния стълб,поради тежка 
сколиоза. Има ли вариант за пълно или частично 
финансиране на операцията от здравната каса? 
Отговор: НЗОК заплаща за извършването на 

гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни ин-
тервенции на здравноосигурени лица.
Каква точно оперативна намеса и метод са не-

обходими, както и по коя клинична пътека (КП) 
може да бъде проведено оперативното лечение, 
преценява лекуващият лекар, съобразно индикаци-
ите (изискванията) за хоспитализация, посочени в 
съответната клинична пътека.
Уточняваме, че в КП при операция на гръбначния 

стълб има скъпоструващи медицински изделия, 
които изрично са посочени в съответната пътека, 
че не се заплащат от НЗОК.
В зависимост от метода на оперативно лечение, 

КАКВИ РАЗХОДИ НИ ПОЕМАТ ПРИ 
РАБОТА ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР
Какви суми след-

ва да бъдат удържа-
ни и приспаднати от 
сумите за плащане 
по гражданските до-
говори
Нека припомним, 

че по т. нар. „граж-
дански договори“ 
също се полага труд, 
но правният режим на договора не е подчинен на тру-
довото законодателство, като изпълнителят по принцип 
няма качеството „работник или служител“, което е точ-
ното наименование съгласно Кодекса на труда в Бълга-
рия. Доста често обаче са и случаите, в които страните 
по съществуващо трудово правоотношение сключват 
паралелно и граждански договори помежду си.
Тези договори имат своята специфика, като например 

това, че разходите по осъществяването на крайния 
резултат са за сметка на изпълнителите. Какви суми 
следва да бъдат удържани и приспаднати от сумите 
за плащане по гражданските договори, коментират 
експерти в сферата на трудовото право.
За да бъде по-ясен отговорът, нека изясним, че стра-

ните по граждански договора се наричат Изпълнител и 
Възложителят. Възложителят реално е поръчващият, т.е 
лицето, което възлага извършването на една определена 
работа. Изпълнителят от своя страна е лицето, на което 
се възлага извършването на тази работа.
Законът не поставя специални изисквания към двете 

страни, като е достатъчно те да бъдат пълнолетни и 
дееспособни /когато се отнася до физически лица/ 
или правоспособни юридически лица, които не са 
прекратени, поради ликвидация или несъстоятелност. 
Различна е само грижата, с която изпълнителят следва 
да изпълни договора. Ако той е търговец, дължи изпъл-
нение с грижата на добър търговец, ако няма търговско 
качество, дължи да положи грижата на добър стопанин.
Ако лицето, което сключва граждански договор, 

има сключен и трудов договор през същото време, 
то задължително следва да уведоми Възложителя за 
това. На тази база платецът на дохода е длъжен да 
удържи и внесе след приспадане на 25 на сто норама-
тивно признати разходи, осигурителни вноски, само 
за задължителното обществено осигуряване и 10 на 
сто данък общ доход. По граждански договор не се 
дължат осигуровки само когато се превишава макси-
малният осигурителен доход за месеца или се дължи 
само здравни осигуровки, ако лицето е пенсионер, но 
винаги се дължи 10% данък общ доход.
Не подлежат на облагане получените суми за коман-

дировъчни по правоотношения, които не са трудови, 
когато са за сметка на възложителя, като пътни и 
квартирни пари, доказани документално чрез издаден 
първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за 
счетоводството. Същото важи и за дневните командиро-
въчни пари, но не повече от двукратния размер, който 
е определен за лицата по трудови правоотношения – 
превишението над двукратния размер е облагаем доход.
При работа по граждански договор и получаване на 

възнаграждение, платецът на дохода издава сметка за 
изплатени суми, в която са отбелязани получената сума, 
начислените осигуровки и данък. Само за последното 
4-то тримесечие на годината (за месеците октомври, 
ноември и декември), платецът няма законово основа-
ние да начислява данъка, освен ако това не е уговорено 
изрично между платеца и получателя на дохода. Ако 
тази уговорка не е направена, данъкът за изплатените 
суми през 4-то тримесечие се изчислява и внася от 
лицето, получател на дохода.
В края на годината платецът на дохода издава служеб-

на бележка за изплатените през годината суми, която 
лицето трябва да приложи към годишната си данъчна 
декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

КЪДЕ МОЖЕ ДА ПРОВЕРИМ ВАЛИДНОСТТА НА 
ВИНЕТКАТА ОНЛАЙН

През първите два месеца на 
2023 г. изтичат близо 664 000 го-
дишни е-винетки за автомобили.
От тях над 324 хил. са през 

януари, а около 340 хил. през 
февруари. В първия ден от нова-
та година завършва валидността 
на 3 941 винетки.
На интернет страницата www.bgtoll.bg от бутона 

„Проверка на винетка“ след въвеждане на регистра-
ционния номер на автомобила и държавата, в която 
е регистриран, всеки може да получи информация за 
крайния срок на електронната винетка, независимо 
откъде е купена - от търговски обекти на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ или в търговската мрежа на 
партньорите на АПИ.
Статусът може да е „активен“, „с изтекъл срок“ или 

„неизползван“ в случаите, когато винетката е купена с 
отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност.
От 1 януари винетките поевтинеят с близо 10%. 

Годишната винетка ще струва 87 лева, тримесечната 
- 48 лева, месечната - 27 лева, седмичната - 13 лева, 
а уикенд винетката - 9 лева.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
9 - 15 януари 2023 г., брой 1

До 10-ти януари: 
ЗКПО
Деклариране на напра-

вените залози и данъка от 
организатори на хазарт-
ни игри и от  оператори 
на телефонна или друга 
електронна съобщител-
на услуга за проведени 
през предходния месец 
хазартни игри, при които 
залогът за участие е чрез 
цената на телефонна или 
друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на 
този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
До 14-ти януари: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъч-
ния период - месец декември на предходната година. 

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 (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с 
място на изпълнение на територията на друга държа-
ва членка за данъчния период – месец декември на 
предходната година. Регистрираното лице, което през 
данъчния период – месец декември на предходната 
година, изпраща или транспортира стоки от терито-
рията на страната до територията на друга държава 
членка под режим на складиране на стоки до поиск-
ване 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.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъч-

ния период – месец декември на предходната годи-
на е извършило вътреобщностни доставки, по които 
получатели са данъчно задължени лица или данъчно 
незадължени юридически лица, регистрирани за це-
лите на ДДС в Северна Ирландия, или доставки като 
посредник в тристранна операция, по които получате-
ли са данъчно задължени лица или данъчно незадъл-
жени юридически лица, регистрирани за целите на 
ДДС в Северна Ирландия, подава VIES-декларация. 
Регистрирано лице, което прехвърля стоки, предста-
вляващи част от неговите стопански активи, от тери-
торията на страната до територията на Северна Ир-
ландия под режим на складиране на стоки до поиск-
ване 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 (изпраща-
ния), съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС - за референтен 
период месец декември 2022 г. 
До 15-ти януари:
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъка за четвъртото 

тримесечие на предходната година върху хазарт-
ната дейност от игри с игрални автомати и игри в 
игрално казино. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2022г.

Националното тол управление апелира потребите-
лите при купуване на е-винетка да използват сайта 
www.bgtoll.bg или мобилното приложение, както и 
останалите канали за продажба на АПИ - на гише 
срещу плащане в брой или чрез терминал за само-
таксуване - с карта.
Гишета са разположени на основните гранични 

контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те 
областни пътни управления в цялата страната. Тер-
миналите за самотаксуване са близо 500.
Електронни винетки може да бъдат купени и от 

партньорската мрежа на Агенция „Пътна инфра-
структура“ чрез сайтовете www.vinetki.bg, www.
tollpass.bg, www.digitoll.bg, www.epay.bg, www.
telenor.bg, www.A1.bg, www.vivacom.bg, www.tollbg.
eu, както и на каса в мрежата на мобилните опера-
тори А1, Теленор, Виваком, Български пощи, Easy 
Pay, Fast Pay и в бензиностанциите „Лукойл“, „Пе-
трол“, ОМВ, ЕКО, Круиз, Бенита, Газпром, Ромпе-
трол, Шел, Инса Ойл, ВиЕм Петролиум, сервизни 
центрове „Тахо Венци“, застрахователния брокер 
„Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД, от терми-
налите “Cashterminal” в мрежата на “Интеркапитал 
груп” или чрез мобилните приложения ОББ мобайл, 
TollPass и Phyre.
При купуването на е-ви-

нетка е необходимо потре-
бителите внимателно да 
преглеждат и проверяват 
въведената от тях или от 
съответния служител ин-
формация преди да потвър-
дят финалното плащане за електронната винетка.
Отговорността за попълване на коректна инфор-

мация за номер на пътното превозно средство, кате-
горията му и периода на валидност на винетката е на 
собственика или ползвателя му.
В случай на неправилно декларирани данни се 

счита, че не е заплатена дължимата винетна такса за 
съответния автомобил. Вписването на символите от 
регистрационния номер може да бъде и на кирили-
ца, и на латиница, но да съответства на символите в 
самия регистрационен номер.
При изписването на номера се въвеждат само бук-

ви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са 
взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се 
изпише 0 (нула), а за буква - „О“. В случай че регис-
трационният номер съдържа тире, точка или интер-
вал, те не се въвеждат.



КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА ПОЛЗИТЕ ОТ
ГЛИНАТА В ГРАДИНАТА?

Глината е много полезен 
елемент за подобряване на 
почвеното плодородие. И по-
неже не можем да я подменим, 
при правилен агротехнически 
подход  е възможно да получим 
добра реколта. Затова трябва да 
знаем какви свойства притежа-
ват този тип почви.
Дребните по размер и плътно прилепнали една към 

друга частици правят глинестата почва трудно пропуск-
лива за въздуха и водата. В нея разлагането на органич-
ната материя отнема повече време. Средата може да е 
твърде кисела или слабо алкална. В тях има сравнително 
малко хранителни вещества, а поради тяхната компакт-
ност дори и те са ограничено достъпни за растенията. 
Затова и кореноплодните култури се развиват много 
трудно в такава среда.
Характеристиките на глинестата почва са:
– труднопропусклива за влага и въздух;
– след поливане или валежи се образува почвена кора, 

която сериозно затруднява проникването на въздух;
– трудна за ръчна и механизирана обработка;
– лесно се закислява, а киселата среда влияе неблаго-

приятно на повечето култури;
– при засушаване се уплътнява силно;
– задържане на вода към кореновата система, което 

понякога може да доведе до загниване;
– бавно се затопля.
Глината е естествена гъба, която е способна да смек-

чава всякакви грешки – прекаляване с дозите торове, 
пестициди или преовлажняване. Тя ги задържа, а после 
ги отдава постепенно и така балансира щетите. Най-
положителното и качество е задържането на вода – при 
силно засушаване глината постепенно се освобождава 
от водните си запаси и поддържа растенията.
С какво да започнем?
Глинестата почва не е най-добрата за растенията, но 

когато е даденост – може да се промени. Подобряването 
на състава на глинестите почви позволява да се получат 
добри добиви. Това понякога отнема доста време, но си 
заслужава.
Основен момент при възстановяването е въвеждане 

на органични вещества в почвата, а усилващ ефект имат 
сидератите. На първо време е необходимо да се премах-
нат всички неравности, които могат да бъдат пречка за 
задържане на вода. Есенната обработка е задължителна, 
като буците пръст не се разбиват. Това трябва да се на-
прави преди настъпване на валежите, а през пролетта се 
обработва отново. Заедно с това се внасят:

1. Угнил оборски тор, който може да се внесе при есен-
ната или пролетната обработка на почвата на дълбочина 
до 10 см. За 1 м2 са необходими 1,5-2 кофи. Свежият 
оборски тор се внася само през есента.

2. Обработени дървесни стърготини, които разрохкват 
почвата отлично. Желателно е те да бъдат от широ-
колистен материал, защото смолите, съдържащи се в 
иглолистните ще създадат допълнителен проблем. Те 
могат да се смесват с оборски тор, а в противен случай, 
за да не извличат азот, необходимо е да се добави пред-
варително карбамид към стърготините (около 200 г на 3 
кофи стърготини и 10 л вода).

3. Пясъкът може частично да замести органичните ве-
щества. Той притежава прекрасни разрохкващи качества. 
Достатъчна е една кофа на 1 м2 и е добре да се внася 
всяка година. При регулярно внасяне плодородният слой 
се подобрява значително.

4. Сидератите са превъзходно средство за възста-
новяване на почвеното плодородие и подобряване на 
почвения състав. След прибиране на реколтата от ранни 
култури се сее лупина,фий, фацелия, грах, рапица, си-
нап. Зелената маса се коси преди цъфтеж и се вгражда 
в почвата.

5. Наличието на дъждовни червеи е показател за про-
дуктивност – тези труженици непрекъснато усвояват 
растителните остатъци, разрохкват почвата и осигуряват 
достъпа на кислород и вода.
При обработката може да се внася още слама, насит-

нена дървесна кора, плевели и торф.
Използването на биопрепарати е насочено към ускоря-

ване на разграждането на органичните вещества и защита 
на почвената микрофлора от патогени.

ПРЕМАХВАНЕ  НА  ПЕТНА  ОТ  КИЛИМА
Килимът е един от най-добрите начини да направите 

настилката у дома по-уютна. Красиви, разнообразни, 
меки, пухкави или пък изчистени и с къси влакна, 
килимите са прекрасен избор за домашния интериор. 
Но те се поддържат трудно. Цапат се лесно, а когато 
разлеете нещо върху тях, прането и почистването им 
става още по-трудно. А когато разсипете нещо, чието 
изпиране изглежда напълно невъзможно, тогава сигур-
но сте склонни да изхвърлите любимия си килим. Дори 
такива от разлято мастило могат да бъдат успешно пре-
махнати от килима ви и то без кой знае какви усилия. 
Достатъчно е само да знаете как точно да действате, 
кой точно трик да използвате.
Ето няколко полезни трика за премахване на петна 

от килима, които ще улеснят живота ви:
Петна от восък
Какво ви трябва:
• Ютия;
• Хартия за принтер;
•  Чисти парцали;
• Течен препарат за пране.
Изчакайте восъкът да изстине и да се втвърди напъл-

но. Покрийте го с хартията за принтер. Използвайте 
такава хартия, защото е по-твърда. Тънките хартии и 
вестниците не са добра опция. След това притиснете 
с нагорещена ютия, придвижете няколко пъти напред-
назад, за да разтопите восъка. Мазните остатъци от 
него ще се попият в хартията. Почистете останалия 
восък с влажен парцал. Накрая капнете няколко капки 
концентриран препарат за пране. Разтрийте с малко 
вода, за да се образува пяна. Оставете да подейства 
известно време. Изплакнете.
Петна от кафе
Разлятото по килима кафе може да е истинско бед-

ствие. И вероятността да разлеете именно кафе е много 
по-голяма, отколкото да разлеете горещ восък. Ето 
защо е добре да знаете как да действате.
Какво ви трябва:
• Студена вода;
• 1 чаша водороден пероксид;
• ½ чаена лъжица препарат за съдове.
Попийте петното, доколкото е възможно, за да съ-

берете повече от течността. Използвайте чиста кърпа 
или парцал, като избутвате откъм външната страна на 
петното към вътрешността. Така ще избутате разлятото 
кафе и ще го концентрирате на едно място. Попийте 
насъбралата се течност. Нанесете малко хладка вода 
и препарата за чинии. Разтрийте с пръсти или с мека 
четка. Може и с гъба. След това използвайте топла 
вода, за да премахнете препарата.
Мастило
Макар и рядко, по някаква причина може да разлеете 

и мастило. Това петно изглежда невъзможно за пре-
махване, но не е така.
Какво ви трябва:
• Концентриран алкохол или спирт;
• Спрей бутилка;
• Микрофибърна кърпа;
• Хартиени кърпи (кухненска хартия).
Напълнете спрей бутилката със спирт или алкохол, 

за предпочитане чиста водка. Напръскайте обилно 
върху петното. Оставете да престои минимум 1 час. 
След това навлажнете кърпата и внимателно попийте. 
Ако сте доволни от резултата, попийте с хартиените 
кърпи. Ако не и ако петното продължава да е видимо, 
повторете процедурата, докато се премахне.
Машинно масло или друга мазнина
Мазнините са изключително трудни за премахване. 

Но ако знаете как да го направите, те няма да предста-
вляват предизвикателство за вас.
Какво ви трябва:
• Прахосмукачка;
• Царевично нишесте или сода за хляб.
Поръсете обилно петното от машинно масло или друга 

разлята мазнина (олио, зехтин). Оставете нишестето или 
содата да абсорбират цялата мазнина. Това е тяхно неза-
менимо свойство. След това прахосмукайте остатъците 
от тях. Изперете по стандартен начин с течен препарат 
за пране или миене на съдове. Изплакнете и подсушете.
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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!

Запознах се с една хубава жена. Водя я в едно 
готино заведение, викам келнера и я питам:

- Какво искаш да пиеш?
А тя тиха, нежна и скромна, едвам промълви:
- Нямам някакви специални претенции, каквото 

и ти!
Тогава смело викам на келнера:
- Две големи водки и два сока портокал!
В този момент тя направо засия от щастие, пог-

ледна ме с палав поглед и каза тихо на келнера:
- Е, тогава и за мен 2 големи водки със сок !

- Хапни си, баби, хапни си.
- Не искам, бабо, пазя диета!
- Ти се наяж, баби, да имаш сили да я пазиш.

ЕФЕДРА 
Ефедра /Ephedra distachya 

L./ представлява защитен 
растителен вид в България, 
съответно нейното събира-
не е забранено. Тя е често 
използвано растение не 
само в медицината, но и в спортните среди, най-често 
с цел отслабване. Мнозина отричат употребата на ефе-
дра поради някои странични ефекти. Положителните 
качества на ефедрата я правят много ефикасна билка.
Ефедрата произхожда Централен Китай, Япония 

и Южен Сибир. В нашата страна расте по сухи, 
песъчливи места и каменисти места, предимно по 
черноморското крайбрежие. Среща се и в Софийска 
област, Родопите, Странджа, Тракийската низина. В 
зависимост в кой район расте, ефедрата има различна 
концентрация на ефедрин.
Състав на ефедра
Ефедрата съдържа алкалоидите ефедрин, норефе-

дрин, метилефедрин; смолисти и дъбилни вещества; 
флобафени и др.
Избор и съхранение на ефедра
Ефедрата е защитено растение, поради което съби-

рането ѝ е забранено. За сметка на това продукти и 
лекарства с ефедра могат да се закупят в аптекарската 
мрежа. Препоръчва се употребата на препарати с ефе-
дрин да става по лекарска препоръка.
Ползи от ефедра
Лечебните действия на ефедра се дължат на съдър-

жащия се в нея ефедрин. Ефедринът е алкалоид, който 
има подобно действие като адреналин, но по-слабо 
изразено. Ефедринът повишава артериалното налягане, 
учестява и засилва сърдечните съкращения, подобрява 
кръвообращението, възбужда дихателния център, раз-
ширява зениците и бронхите.
Ефедрата се използва за лечение на ниско артериално 

налягане, силна и упорита кашлица, сенна хрема и 
бронхиална астма, спастичен бронхит. Билката пре-
махва сънливостта. В медицината се употребява чист 
ефедрин, но по лекарско предписание.
На Изток са много популярни противоалергични и 

стимулиращи рецепти с ефедра, женшен, бабини зъби, 
сладник и др. В спортните храни ефедрата се е добавяла 
към някои витаминни и протеинови добавки.
Изключително разпространен е приемът на комби-

нация от ефедрин, кофеин и аспирин. Доказано е, че 
тази комбинация дава резултати върху хора с добре 
изградена мускулатура и малко мазнини.
Кофеинът и ефедринът действат като синергисти /

подпомагат се/, а аспиринът засилва тяхното действие. 
Трите съставки, взети заедно влияят мощно върху 
нервната система.

ЯБЪЛКОВ  ЩРУДЕЛ     
Продукти: кори - 500 г, 

ябълки - 8 бр. ароматни, мас-
ло - 100 г разтопено, олио 
- 100 мл, орехи - 150 г или ба-
деми, гранулирана захар - 50 г, 
лимонова кора - ½ лимон, пуд-
ра захар - за поръсване, канела - 1 ч.л.или едно пакетче
Приготвяне:  
Започваме с ябълките, които ще обелим и почистим 

от семките. След това ще ги настържем и леко ще ги 
изцедим от сока им, ако си пуснат сок, и ще добавим 
накълцаните ситно орехи, захар, лимоновата кора, 
разтопеното масло и канелата.
Разбъркваме вкусната смес от ябълките. След като 

приготвихме ябълките, си взимаме 2 листа от корите 
и намазваме горния лист с олио.
След това поръсваме от ябълките и посипваме рав-

номерно 3 супени лъжици върху тях.
Навиваме корите като руло и подреждаме ябълковия 

щрудел в предварително намазнена тава.
Намазваме щрудела и отгоре с олио и го слагаме да 

се пече в предварително загрята фурна на 180 °C по 
Целзий.
Пече се бърз и вкусен ябълков щрудел 50 минути.

НАЕМАМ
земеделска земя
с. Сатовча / с. Долен 

15лв./дка
Анна-Мария Велкова

0899/91-35-24                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              


