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Ученици от СУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ отбелязаха 150 години от ги-
белта на Апостола с мото: „150 години 
безсмъртие“.
Н 20 ф б

Според преданието, Баба Марта е стара и 
куца жена, която носи снегове и виелици, ако 
е разгневена, и хубаво слънчево време, ако е 
благосклонна – точно това, което е характерно 
за променливия месец от годината, а именно 
месец март. Независимо, каква е Баба Марта 
в нашите представи, тя символизира пролетта 
и новото начало, здравето и плодородието, и 
затова няма нищо по – хубаво и положително 
от това да мислим и вярваме, че носейки мар-
теница ще ни върви през цялата година. Ние 
българите спазваме много обичаи, които ни 
открояват от останалите народи и Баба Марта 
е един от тях. Традиционно за нас е да си по-
даряваме и връзваме червено-бели конци на 1 
март, като си пожелаваме повече здраве.

 Традиционно Баба Марта посещава дет-
ските градини и ясли от община Сатовча и в 
нейна чест децата заедно със своите учителки 
организират посрещането й, като пеят песни, 
рецитират стихове и играят сценки от митич-
ният живот на бабата. В замяна на доброто 
представяне на децата, Баба Марта им връзва 
мартенички  и им пожелава да бъдат здрави, 
весели и винаги засмени. 

Мартеницата е изработена от червени и бели 
вълнени или памучни конци и това не е случай-
но. Червеният цвят символизира плодородието 
и слънцето, а белият – чистотата и щастието. 
В България също има поверие, че ако видиш 

щъркел в полет, то годината ще бъде наистина 
здрава, успешна и плодородна, а мартеничка-
та, която носим, трябва да сложим под камък 
или да закачим на цъфнало плодно дръвче.
Според експерти на министерство на енер-

гетиката за финансиране могат да кандидат-
стват две категории домакинства. На първо 
място, това са домакинствата, които вече са 
изградили такива малки фотоволтаични цен-
трали със собствено потребление до 10 кВт и 
са ги изградили до 7 юни 2022 г. На тях ще 
бъдат възстановени 70% от цялата инвести-
ция или не повече от 15 000 лева. Във втората 
група попадат домакинства, които желаят да 
изградят тепърва такива системи за собствено 
потребление. 
С последните промени в закона отпадат из-

искванията за представяне на разрешение за 
строеж при подаване на документите за кан-
дидатстване по проекта.

Във всички населени места от община 
Сатовча се проведоха тържествени чества-
ния по случай 145 години от Освобождени-
ето на България. Училищните ръководства 
бяха подготвили художествено-музикал-
ни програми, посветени на националният 
празник, на които тържествено беше издиг-
нат националният трибагреник съпроводен 
от химна на републиката. 
Традиционно в центъра на село Сатов-

ча националното знаме беше издигнато от 
кметът на община Сатовча д-р Арбен Ми-
менов, асистиран от отличници при Средно 
училище „Св.св. Кирил и Методий“ село 
Сатовча. Прочетоха се възпоменателни 
слова за героите, дали живота си за Бълга-
рия, поднесоха се венци на признателност 
пред паметника на героите от Отечестве-
ната, Балканската и Втората световна вой-
на. Рецитираха се стихове, посветени на 
безсмъртните герои на България, които за 
пореден път отекваха на тази паметна дата, 
дала ни място под слънцето. За да я има на-
шата родина България, за да има развитие и 
просперитет трябва да останем задружни, 
да бъдем заедно и в добри и трудни време-
на, коментира Кмета на Общината.

В б

Увaжaeми дaми,
По случай Международния ден на 

жената – 8-ми март приемете моите и 
на екипът ми поздравления и пожела-
ние за здраве и благополучие.
Бъдете все така силни, смели и увере-

ни във всичките си начинания и мечти.
Никога не губете безкрайната си от-

даденост, с която отстоявате традиции-
те и духа на българското семейството, 
с която отглеждате и възпитавате децата на България и с която ни 
подкрепяте и давате сила в нашите мъжки дела.
Чecтит пpaзниĸ мили мaйĸи, cъпpyги и пpeĸpacни жeни!
   С уважение,  Д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча

У дд

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Кой има право да избира народни представители?
Право да избират народни представители и да гласуват в изборите 

имат лицата, които:
• имат българско гражданство;
• са навършили 18 години към изборния ден включително;
• не са поставени под запрещение;
• не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
Машинно или с хартиена бюлетина се гласува в страната? Имам 

ли право на избор?
Изборният кодекс предвижда, че избирателят може по свой избор 

да гласува с хартиена бюлетина или машинно със специализирано ус-
тройство за машинно гласуване.
Гласуването със специализирано устройство за машинно гласуване е 

равностойно на гласуването с хартиена бюлетина.
Избирател, който е избрал да гласува с бюлетина за машинно гласу-

ване, не може да гласува с хартиена бюлетина.
Когато в изборния ден възникнат непреодолими външни обстоятел-

ства и машинното гласуване се преустанови, гласуването продължава 
с хартиени бюлетини.
С какви документи за самоличност може да се гласува в 

страната?
Избирателят удостоверява самоличността си пред секционната из-

бирателна комисия в страната с лична карта или личен (зелен) паспорт 
– само за родените до 31.12.1931 г.
Не се допуска гласуване в страната с международен или друг вид 

паспорт, както и със свидетелство за управление на МПС.
Колко време продължава гласуването в изборния ден?
Гласуването в изборния ден на 2 април 2023 г. започва в 7,00 часа и 

приключва в 20,00 часа.
Когато пред изборното помещение в 20,00 часа няма избиратели, 

председателят на СИК обявява гласуването за приключило.
Когато в 20,00 часа пред изборното помещение има избиратели, ко-

ито не са гласували, само те се допускат като гласуването продължава 
до 21.00 часа.
След 21,00 часа не се допуска гласуване.
 Към кого да се обърнат желаещите да участват като членове на 

секционна избирателна комисия (СИК) в изборите на 2 април 2023?
Гражданите, които желаят да участват в изборите като членове на 

СИК, трябва да представят кандидатурата си пред партия или коали-
ция, която е била парламентарно представена в 48-то Народно събра-
ние, ако отговарят на условията да бъдат членове на СИК. Парламен-
тарно представените партии и коалиции в 48-то НС са публикувани на 
интернет страницата на Народното събрание в секция „Парламентар-
ни групи“: https://www.parliament.bg/bg/archive/58
Гражданите работещи по трудово или служебно правоотношение в 

държавната администрация, може да се кандидатират пред Министер-
ството на външните работи за членове на СИК извън страната.
Имат ли право съпрузи или роднини да участват в една и съща 

секционна избирателна комисия (СИК)?
Членовете в една и съща СИК не може да бъдат помежду си съпрузи 

или лица във фактическо съжителство.
Не може да участват в една и съща СИК родители и техните деца, 

баба или дядо и техните внуци, братя и сестри.

КАК ДА ПРОВЕРИМ ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ В КОЯТО ЩЕ ГЛАСУВАМЕ!
Активна е възможност за проверка на избирателна секция чрез  

SMS, стационарен и мобилен телефон.
Чрез SMS,
Изпращате SMS на номер 18429 за трите мобилни оператора (A1, 

Yettel и Виваком ) с текст десетте цифри на ЕГН. Системата връща 
SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН. 
Цената на SMS е 25 стотинки без ДДС.
Чрез стационарен или мобилен телефон,
Избира се 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Тел. 0800 1 4726 е 

безплатен за цялата страна.



Живял в Древен Китай един император, който 
много се гордеел с красотата си, но веднъж чул 
да се говори, че в царството му има мъж на име 
Сун, който бил по-красив от него.
Императорът изгарял от любопитство да види 

лицето на този Сун, но все не успявал да се види с 
него. Но неговата съпруга и най-близкият му слуга 
успели да го видят.
Императорът решил първо да попита слугата си, 

но той категорично отрекъл Сун да е по-красивият 
от двамата и заявил, че императорската красота 
е несравнима.
След това императорът се допила до любимата 

си. Тя също му отговорила, че той е най-краси-
вият мъж в страната и Сун е далеч от неговото 
великолепие.
Веднъж в двореца пристигнал далечен гост. Той 

вечерял с императора и случайно споменал, че е 
виждал Сун, известен със своята красота.

- По-красив ли е от мен – попитал веднага 
императорът.

- Не, Ваше Величество! Вие сте много по-красив 
от Сун.
Императорът решил да се разходи из народа, 

уверен вече от слугата, съпругата му и госта, че е 
на-красивият мъж в цял Китай. На улицата обаче 
се сблъскал с невероятно красив мъж.

- Този човек е по-красив и от мен и от Сун – по-
мислил си императорът и тъй като бил предрешен, 
решил да попита случайна жена кой е този мъж.

- Това е Сун – отворила му жената.  
- А по-красив ли е от мен – попитал я импера-

торът.
- Да, той е най-красивият мъж в страната – 

отговорила му жената, без да подозира с кого 
разговаря.
Императорът бил огорчен не защото Сун е по-

красив от него, а защото най-близките му хора са 
го излъгали, когато е търсел истината.
Той отишъл при един от мъдреците в царството, 

за да разберете защо е държан е пълно неведение.
- Слугата те е излъгал, защото е подчинен и се 

страхува за живота си. Жена ти е излъгала, защото 
те обича и не е искала да страдаш, а гостът те е 
излъгал, защото е искал да бъде учтив. Ако искаш 
да разбереш истината, винаги питай непознат – 
отговорил мъдрецът.

10 Март 2023 година, Петък,
Св. мъченица Галина
 Имен ден празнуват всички, които носят името Галин, Галина, Гале-

на, Галя и производните им. Според народните вярвания, всеки който 
носи нейното име, ще бъде обичан. Света мъченица Галина пострадала 
при управлението на император Деций Траян в Коринт. Областният 
управител предприел гонения на християните, при което пострадали 
много мъже и жени, верни на Христовата вяра. 

11 Март 2023 година, Събота,
Ден на ракетните войски и артилерията на българската армия 
Определен е за професионален празник на ракетните войски и артилерията със запо-

вед на министъра на отбраната от 7 май 1992 г. Свързан е с участието на българската 
артилерия в решителната атака за превземането на Одринската 
крепост през Балканската война (1912 -1913). 

12 Март 2023 година, Неделя,
Световен ден срещу цензурата в интернет
 Събитието има за цел да покаже, че всяка цензура в свобод-

ното виртуално пространство е неприемлива и всеки има право 
на свободата да чете и публикува това, което желае.

КОНКУРС „ДЪЛГИЯТ ПЪТ НА ВОДАТА”
Световният ден на водата се чества всяка година на 22 март, за да привлече публичното 

внимание към значението, съхраняването и устойчивото управление на питейната вода. 
Денят се отбелязва официално от 1993 по предложение на Конференцията за околната 
среда и развитието (UNCED). Всяка година темата на конкурса е различна, но винаги 
свързана с водата, нейната сила, предназначение, ролята в бита на българина. Темата 
на нашият конкурс тази година е „ДЪЛГИЯТ ПЪТ НА ВОДАТА”. 
Вода е равно на Живот! Животът е Вода! От къде идва, на къде отива? Тиха, бурна, 

студена, топла, сладка, солена, но БЕЗЦЕННА! 
Целта на темата е да провокира интересни творчески хрумвания и оригиналното им 

пресъздаване в темата на конкурса. Посетете и/или направете кратко описание на извор 
в близост до вашето населено място и ни разкажете чрез рисунки или снимки какъв 
път извървява. Очакваме вашите рисунки, фотографии, стихове и есета, видеоклипове 
и презентации, в които описвате дългият път на водата. 
Няма ограничения във възраст, пол и населено място. Както всяка година може да 

участва всеки който пожелае. Всеки участник  може да изпрати две творби  в следните 
категории:

- Изобразително изкуство -  рисунка
- Приложно изкуство - колаж, макет;
- Фотография (файл в JPG формат); 
- Видеоклип  (до 3 минути) ;
- Презентация до 15 слайда;
- Литература -  стихотворения, есета, 

интервюта, приказки и други (до две стра-
ници) (файл на Word).
Във всяка категория ще бъдат раздадени 

първа, втора и трета награда, както и награ-
да за най-добра школа в категорията. Всеки 
участник ще получи грамота за участие. В конкурса за най-добра школа се допускат 
тези от тях, които имат поне 5 индивидуални участника. 
Конкурсът не е онлайн. Творбите трябва да бъдат изпращани на адрес 8110 гр. Бълга-

рово, ул. „Първи май“ № 1, НЧ „Съгласие 1905“ до 20.03.2023 година. Презентации и ви-
деоклипове можете да изпратите в електронен вариант на e-mail:   saglasie1905konkurs@
abv.bg,   като посочите името и възрастта на участника, адрес, училище или школа, име 
и телефон на родител или ръководител.
Заключителният етап на конкурса ще се проведе на 25.03.2023 г. от 12:30 ч. с изложба 

във фоайето на читалището и награждаване на отличените от конкурса . 
Повече информация за конкурса: кмет Йордан Йорданов – 0887946363, Анна Тодо-

рова –председател на НЧ „Съгласие 1905“ – 0897847602.

8 Март 2023 година, Сряда,
Международен ден на жената 
Идеята за Международен ден на жената възниква в 

началото на XX век. Историята на празника започва 
през 1857 г. в Ню Йорк, когато е организиран един 
от първите протестни митинги на жените, работе-
щи в текстилните фабрики. Те настоявали за равни 
права с мъжете, намаляване на работното време и 
подобряване условията на труд. През 1909 г. Аме-
риканската социалистическа партия провъзгласила 
28 февруари за Национален ден на жената. До 1913г. 
американките са го отбелязвали на последната 
неделя от месец февруари. През 1910 г. на Втората 
международна конференция на работещите жени в Копенхаген е взето реше-
ние за учредяване на „Ден на жената“, който да се отбелязва всяка година. В 
резултат на това решение Международният ден на жената се чества за първи 
път през 1911 г. в Австрия, Германия, Швейцария и Дания, когато повече от 
един милион мъже и жени участват в шествия. От 1914 г. отбелязването на 
празника в различните страни е на датата 8 март. Той се свързва в началото на 
века с борбата за политическо, икономическо и социално равноправие. През 
1977 г. Общото събрание на ООН решава 8 март да стане Международен ден 
за правата на жените и за мир. 

9 Март 2023 година, Четвъртък,
Свети Четиридесет мъченици Севастийски

Имен ден празнуват: Мла-
ден, Младенкa. Православната 
църква определя този ден като 
празник на четиридесетте вой-
ника от арменския полк в гр. 
Севастия, които след жестоки 
мъчения загиват за своята вяра 
по време на преследванията на 
християните от имп. Лициний 
( IV в.). Според старата хрис-

тиянска житейна митология, светите 40 мъченици са били римски войници, 
които тайно изповядвали християнството. Техният полк е бил разположен 
в малоазиатския град Севастия. След като биват разкрити са подложени на 
жестоки мъчения. Загиват 40 войни. Това става през 320г. от н.е. Няколко 
години преди официалното признаване на християнството и края на гонени-
ята на ранните християни. Православната църква по-късно ги канонизира. 
В българските религиозни вярвания – представата за 40-те светци войни се 
трансформира в младенци. Така сред старите българи празника е известен 
като младенци. Празничната трапеза: Освен обредните хлябове, всяка сто-
панка сготвя и 40 червени чушки, които пълни с ориз или булгур и всеки 
гледа в този ден 40 неща да хапне - да 
е берекетлия годината. 
Международен ден на DJ-я
 9 март е Международният ден на 

DJ-я. Отбелязва се от 2002 г. по ини-
циатива на Световния диджей фонд и 
организацията “Нордоф Робинс мюзик 
терапи”, които използват музиката за 
лечение на деца и възрастни. На този 
ден по цял свят се провеждат благот-
ворителни акции в помощ на детски 
организации. 

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

e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧАТА ЗА ИМПЕРАТОРА, КОЙТО ТЪРСЕЛ ИСТИНАТА

Народно читалище  „Зора – 1929“ с Харачерите, общ. Габрово 
организира за Първа година онлайн конкурс „Баба Марта“  без 
възрастови ограничения!
Снимки от Вашите мартеници изпратете чрез заявка на 
email: zora_1929@abv.bg до 20.03. 2023г , или по Messenger 
Снимките ще бъдат публикувани на страницата ни във фейсбук!  

Мартеницата събрала най – много лайкове ще получи наградата 
на публиката!
За най – оригиналните и интересни мартеници сме приготвили 

интересни награди!
Всеки участник ще получи грамота за участие!

 ОНЛАЙН КОНКУРС „БАБА МАРТА“



Въпрос:  Искам да получа ПЪЛЕН списък на 
санаториумите по клинична пътека за 2023 го-
дина. Има списък на държавните такива, но има 
и поне още 10 частни. Излизат непрекъснато 
нови с които се сключват договори, и няма единен 
списък на ВСИЧКИ санаториуми по клинична 
пътека! Човек се лута, рови и търси един по един, 
и накрая - няма места за след 3 месеца и само си 
е загубил времето в ровене.
Отговор на НЗОК: Всички здравноосигурени 

лица могат да постъпят в лечебно заведение за 
болнична помощ, сключило договор с Национал-
ната здравноосигурителна каса по клинична пътека 
за физиотерапия и рехабилитация, ако отговарят 
на индикациите за хоспитализация по нея и имат 
направление (бл. МЗ-НЗОК №7).
Справка дали лечебното заведение за болнична 

помощ има сключен договор с НЗОК за съответната 
клинична пътека (КП), може да направите на сайта 
на НЗОК - www.nhif.bg - рубрика „Електронни ус-
луги“ - линк „Търсене на договорни партньори и 
дейности“ -  „Болници“.  Има възможност за избор 
на област, община, населено място. Кликвате върху 
кода/номера на клиничната пътека или изписвате 
Pххх и № на КП в полето „Клинична пътека (код)“. 
Може също да въведете в полето „Таблица с ко-
дове“ - „Търсене по част от името на КП“, някоя 
ключова дума.

Въпрос: Здравейте, аз работих една година 
в Германия и искам да възтановя здравните си 
права в България. От НАП ми казаха, че трябва 
да се обърна към НЗОК за формуляр, който Вие 
ще изискате от германските власти за доказване 
на моите осигуровки. Моят въпрос е трябва ли 
да предоставям някакъв документ от моя страна 
и каква е процедурата, за да се подготвя? Също 
така на кой адрес трябва да подам заявлението?
Отговор на НЗОК: За признаване на здравноо-

сигурителни периоди, придобити в страна членка 
на ЕС, служи формуляр S 041. Той се изисква  по 
служебен път чрез официално кандидатстване от 
Ваша страна в Централното управление на Наци-
оналната здравноосигурителна каса (НЗОК) или в 
съответната  районната здравноосигурителна каса 
(РЗОК). Съгласно (ЕО) Регламент 883/2004 и (ЕО) 
Регламент 987/2009, уреждащи обмяната на евро-
пейски удостоверителни документи между осигу-
рителните институции в ЕС, НЗОК/РЗОК ще изиска 
този документ от  здравноосигурителна институция/
каса в Германия.
За целта е необходимо да подадете  в НЗОК или 

в РЗОК по  Ваш постоянен адрес или по избор на 
личен лекар заявление по образец, публикувано 
на  интернет страницата на НЗОК (www.nhif.bg) 
в рубрика „Международна дейност“, подрубрика 
„Европейска интеграция“ – линк „Сумиране на 
здравноосигурителни периоди, придобити в раз-
лични държави от ЕС“.
Освен лично или чрез упълномощено лице,  заявле-

ние може да подадете по пощата или електронна поща 
и/или  подписано с Квалифициран електронен подпис.
За допълнителна информация във връзка с пода-

ване на документите може да се обадите в НЗОК 
на тел.: +359 2 965 9116 или в съответната РЗОК. 
Адресите и телефонните номера на  районните 
здравноосигурителни може да намерите на сайта 
НЗОК в меню „РЗОК“.

След като получите формуляр S041 от Германия, 
трябва да го представите в териториалната дирекция/
офис на  Националната агенция за приходите (НАП) 
по постоянен адрес у нас. Въз основа на данните, 
посочени в документа, месеците без данни за здравно 
осигуряване в България ще бъдат покрити и ще бъде 
коригиран здравноосигурителният Ви статус.

ДЪЛЖИ ЛИ СЕ ДАНЪК ПРИ
ПРОДАЖБА НА ИМОТ

Продажбата на не-
движим имот е свър-
зана с редица въпроси, 
които понякога не на-
мират отговор дори и 
при най-внимателно 
четене на законодател-
ната рамка на България. 
Обикновено причината 
е, че хората не са сигурни в кой точно нормативен акт 
да погледнат или до коя институция или какъв специ-
алист да се допитат, коментират експерти в областта.
Могат да се разгледат различни хипотези, в зависи-

мост от които отговорът на въпроса е “да” или “не”.
Кога не се дължи данък при продажба на имот
За продажба на недвижим имот, който има статут на 

жилищен, когато продавачът е негов собственик повече 
от 3 години. Това условие не се обвързва с ползването 
на имота като жилище – важни са само юридическият 
статут и времето, минало между покупката и продажба-
та на имота. Важно е да знаем че това не важи за дарен 
жилищен имот. Доходите, придобити от продажбата 
на един такъв имот за календарна година не подлежат 
на облагане с данък по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 1 от 
Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица (ЗДДФЛ).

 -Не се дължи данък за продажба на до два недви-
жими имота, включително селскостопански и горски, 
ако и двата са собственост на продавача повече от 5 
години – тази хипотеза също е уредена в чл. 13, ал. 1, 
т. 1 от ЗДДФЛ.

-Не се дължи данък при продажба на наследствен 
имот или по завет. Чл. 13, ал. 1, т. 26 от ЗДДФЛ е осно-
ванието, на което се освобождават от облагане доходите 
на продавача, ако той е получил недвижимия имот в 
рамките на същата данъчна година по наследство или 
по завет. В такъв случай в рамките на същата кален-
дарна година лицето има право да продаде още един 
жилищен недвижим имот без да бъде облаган с данъци.

-Не се дължи данък при продажба на земеделска земя, 
селскостопански и горски имоти – те са освободени от 
облагане без значение от броя на продадените в рамките 
на данъчната година, ако продавачът е собственик за 
повече от 5 години.
Кога се дължи данък при продажба на имот
 Дължи се данък във всички останали случаи, вклю-

чително и при продажба на имущество, придобито 
чрез дарение. Облага се обаче реализираният доход 
на данъчна основа. За да се изчисли дължимият данък, 
следва от нея да се извадят 10% нормативно признати 
разходи. За да стане по-ясно какво се има предвид, ще 
дадем пример:

 Ако лицето закупи недвижим имот за 100 000 евро и 
след това го продаде след по-малко от 3 години за 120 
000 евро, то доходът, който реализира, е 20 000 евро. 
От него се изваждат 10% нормативно признати разходи 
или 2000 евро. Данък в размер на 10% се дължи върху 
останалите 18 000 евро.

ДО 17 МАРТ ОВОЩАРИ И ГРАДИНАРИ ЗАЯВЯВАТ 
ПОМОЩ ЗА ЗИМНИ ПРЪСКАНИЯ

До 17 март 2023 г. земеделските стопани могат да 
кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ 
за компенсиране разходите на земеделски стопани, 
свързани с изпълнение на мерки по Националната 
програма за контрол на вредителите по трайните 
насаждения през зимния период”.
Бюджетът на държавната помощ за 2023 г. е 8 000 

000 лв. Тя има за цел да ограничи максимално загу-
бите на земеделските стопани от разпространение-
то на вредители по трайните насаждения (семкови 
и костилкови овощни видове, ягоди, малини и мас-
лодайна роза).
Припомняме, че помощта се предоставя на два 

етапа. Първият е през пролетта. Той обхваща пери-
ода от преминаване на студовете до набъбване на 
плодните пъпки. При него стопаните получават до 
324 лв. на хектар с ДДС за закупени продукти за 
борба с вредителите.
Средствата, които се предоставят за втория етап, 

покриват част от разходите на овощарите и гради-
нарите, направени за растително-защитни проду-
кти, които се използват през есента. Те се прилагат 
в периода на масов листопад и гниене на листата. 
Размерът на помощта за този етап ще се определи 
след пренотифициране на държавната помощ за пе-
риода след 30.06.2023 г. и след получаване на окон-
чателния номер в регистъра на държавните помощи 
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До 10-ти март: 
ЗКПО
Деклариране на 

направените залози 
и данъка от органи-
затори на хазартни 
игри и от оператори 
на телефонна или 
друга електронна съ-
общителна услуга за 
проведени през пре-
дходния месец ха-
зартни игри, при кои-
то залогът за участие 
е чрез цената на те-
лефонна или друга електронна съобщителна услуга. 
Внасяне на този данък от операторите на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти март: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец февруари. 

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 дър-
жава членка за данъчния период – месец февруари. 
Регистрираното лице, което през данъчния период – 
месец февруари изпраща или транспортира стоки под 
режим на складиране на стоки до поискване от тери-
торията на страната до територията на друга държава 
членка и/или когато през този период настъпи промя-
на, 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 февруари е извършило вътреоб-
щностни доставки, по които получатели са данъчно 
задължени лица или данъчно незадължени юридиче-
ски лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна 
Ирландия, или доставки като посредник в тристранна 
операция, по които получатели са данъчно задълже-
ни лица или данъчно незадължени юридически лица, 
регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия 
подава VIES-декларация. Регистрирано лице, което 
прехвърля стоки, представляващи част от неговите 
стопански активи, от територията на страната до те-
риторията на Северна Ирландия под режим на скла-
диране на стоки до поискване и/или когато през този 
период настъпи промяна, включително замяна на ли-
цето 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 февруари 2023 г. 
До 15-ти март: 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец февруари.

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение и получили 
сервизен ключ през месец февруари.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец февруари.

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 февруари.
До 20-и март:
ЗСВТС
Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен 

внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпраща-
ния), съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новореги-
стрираните Интрастат оператори с възникнало те-
кущо задължение с първи референтен период месец 
февруари 2022 г.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАРТ 2023г.

на Европейската комисия. Средствата се изплащат 
само за продукти за растителна защита, закупени 
от лица, които са търговци по смисъла на Търгов-
ският закон и притежават удостоверение за търго-
вия с продукти за растителна защита, на основание 
чл.91, ал.1 от Закона за защита на растенията и са 
вписани в публичния регистър на БАБХ за разре-
шените за употреба продукти за растителна защи-
та, на основание чл.6, ал.1 от Закона за защита на 
растенията.
Важно е да се знае, че се подпомагат направени 

разходи за продукти за растителна защита, които 
са извършени след подаване на писмено заявление 
до Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), преди дей-
ността по съответния етап от борбата с вредители-
те да е започнала.
Заявления за кандидатстване по схемата се при-

емат в областните дирекции на ДФЗ. Стопаните 
трябва да отчетат направените разходи и да пред-
ставят документи за закупените и приложени про-
дукти за растителна защита до 19 май 2023 г. До 
30 юни Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати 
финансовата помощ по схемата.

  Указанията за прилагане на държавната помощ 
са публикувани на интернет страницата на ДФЗ.



МОЖЕ ЛИ ОРАНЖЕРИЙНИТЕ СОРТОВЕ ДА 
СЕ ГЛЕДАТ НА ОТКРИТО И ОБРАТНОТО?
Производителите с опит 

знаят добре, че за по-ранна 
зеленчукова реколта са необ-
ходими закрити съоръжения. 
Други смятат, че растенията ще 
се развиват еднакво добре със 
или без покритие, други пък, са 
убедени в противното. Факт е, 
че на опаковките е посочено при какви условия може да 
се отглежда съответната култура  – в закрити съоръжения, 
на открито или и двата варианта. Истината обикновено е 
някъде по средата, но като начало да обърнем внимание на 
разликата в условията за растеж и развитие на растенията 
в закрити съоръжения и на открито.
Особености при отглеждане в закрити съоръжения
В първия случай температурите могат да се контролират 

в известна степен (зависи от вида на съоръжението) и рас-
тенията са защитени от неблагоприятни метеорологични 
условия – дъжд, сняг, градушка, вятър и др. Реколтата 
може да бъде много по-добра, отколкото при непредска-
зуемите условия на открито. Въпреки това, винаги трябва 
да се следи за спазване на подходящ микроклимат, като 
на първо място са температурата, влажността и достъпът 
до чист въздух.
Пространството в закритите съоръжения е ограничено и 

всички растения трябва да имат достатъчно място и свет-
лина за пълно развитие. Не е допустимо нито прегряване 
и задушаване (при пълно затваряне), нито течения – при 
отваряне. В затворените обеми много лесно се създава 
„парна баня“ от натрупан конденз. При гъсто засаждане, 
когато възникне огнище на инфекция, болестта се предава 
много по-бързо, а спорите и мицелът остават в закритите 
пространства много по-дълго, отколкото на открито. При 
неуспешен избор на сорт, можем да останем без реколта и 
само поради факта, че опрашващите насекоми, необходи-
ми за растенията – нямат достъп до затворената конструк-
ция. В този случай ще е наложително ръчно опрашване.
Трябва да сме наясно, че и най-малкото неспазване на 

технологията на отглеждане в оранжерийни условия или 
невнимание може да зачеркне всички предимства на сорта. 
Тук са важни освен подготовката на семената и времето на 
засаждане, също и подхранването, поливането, правилно-
то и навременно формиране на растенията, превенцията 
и защитата срещу болести и вредители. В ограниченото 
пространство трябва да се съобразяваме с много различни 
фактори при избор на сорт.
Отглеждане на открито
При отглеждане на открито културите са подложени на 

всички капризи на времето – силно слънце, силен дъжд или 
вятър, възвратни студове, слани и др. Тук пространството 
не е ограничено и има повече възможности за израстване 
и развитие, а растенията гарантирано ще страдат по-мал-
ко от възможна липса на слънце и въздух, няма да имат 
и проблеми с опрашването. Много растения не понасят 
парникови условия с постоянно повишена температура и 
влажност, което също трябва да се има предвид. Друг плюс 
при отглеждане на открито  е по-голямата възможност за 
организиране и правилно сеитбообращение, обогатяване 
на почвата в съответствие с предходната и настояща кул-
тура, отглеждане на различни сидерати като междинни 
култури. Трябва да отбележим и това, че отглежданите 
на открито зеленчуци имат по-добри вкусови качества.
Могат ли оранжерийните сортове да се отглеждат на 

открито и обратно?
Повечето сортове и хибриди зеленчуци – домати, пипер, 

патладжан и други, могат да се отглеждат както на откри-
то, така и в закрити съоръжения. При правилни грижи 
ще получим реколта и в двата случая, но може да варира 
по обем. При някои сортове и хибриди растенията ще се 
чувстват „по-удобно“ на едно или друго място, защото 
само там ще могат да разкрият напълно своя потенциал.
Защо? В топлите южни региони с мек климат практи-

чески няма ограничения при избора на подходящо място 
за отглеждане на повечето градински култури. Растенията 
ще се чувстват добре както в закрити съоръжения, така 
и на открито, но с уговорката, че ще имаме реколта по 
различно време. В по-топлите или по-студени региони се 
използват районирани сортове, издържащи на парещите 
слънчеви лъчи или на температурните колебания.
На първо място, изборът на вариант за отглеждане (в 

защитно съоръжение или на открито) в зони с нестабилно 
земеделие е критичен за най-топлолюбивите и капризни 

култури – тези, за които стабилните температури и 
влажност са изключително важни през целия период 
на отглеждане, податливите на болести или имащите 
продължителен период на съзряване.
Сортовете култури, предназначени за отглеждане на 

открито, обикновено са много по-издръжливи и плас-
тични – понасят по-добре колебанията на температу-
рата и влажността на почвата и въздуха и са по-малко 
чувствителни към патогени. Често фиксирана сортова 
характеристика на такива култури е ранната зрялост, 
което позволява да се прибере реколтата преди появата 
на фитофтора или настъпване на студеното време.
Още един важен фактор за условията на отглеждане 

може да бъде размерът на растението и неговият тип 
на растеж. Доматите, пиперът и някои други кълтури 
могат да бъдат детерминантни или индетерминантни. 
Първите имат ограничен растеж и образуват компактни, 
ниски храсти, а вторите се характеризират с неограничен 
растеж и при благоприятни условия достигат височина 
1-2 или повече метра.
За оптимално използване обема на закритите съоръже-

ния (добра реколта от малка площ), препоръчително е да 
се даде предпочитание на индетерминантните сортове, 
но при добро формиране и укрепване.
За отглеждане на открито са за предпочитане де-

терминантните сортове, които са и по-издръжливи на 
неблагоприятни метеорологични условия и по-малко 
взискателни по отношение на грижите към тях.
Не всички съвети за отглеждане на дадена култура на 

открито са подходящи за оранжерийни условия. Това са 
схемите за засаждане, графика за напояване, честотата 
на подхранване, формиране, укрепване и др.
Всичко зависи от правилния избор за конкретните ус-

ловия – има районирани сортове и хибриди, подходящи 
за определени климатични условия, сортове и хибриди, 
които имат предимно или само женски цветове и не се 
нуждаят от опрашители. Повечето сортове и хибриди, 
предназначени за отглеждане на открито, ще се чувстват 
по-добре в закрити съоръжения, но обратното може да 
създаде сериозни проблеми.

НАПРАВЕТЕ СИ КОМПОСТНА ПОЧВА ЗА 
СТАЙНИ РАСТЕНИЯ

Различните групи расте-
ния се нуждаят от различна 
по състав почва. В стайно-
то цветарство се използват 
смеси, които са съставени от 
компост, листовка, парнико-
ва, глинеста почва, чимовка 
и пясък. Компостната почва 
се приготвя от растителни 
остатъци: треви, опадали 
листа и др. Всичко трябва да се натрупа на купчина или 
да се изсипе в яма, след това да се полива. За ускоря-
ване на угниването на компоста трябва да го обръщате 
(3-5 пъти). След 2-3 години почвата е готова за употреба. 
Компостната почва обикновено се добавя към бедни 
субстрати за повишаване на плодородието им.
Листовката се приготвя от опадали угнили листа 

на дървета (с изключение на дъба). Листата трябва 
да се съберат в купчина, през пролетта и лятото те 
трябва да се обърнат 2-3 пъти. След 2-3 години поч-
вата е готова за използване.
Торфената почва се прави от разложен торф от бла-

тисти места. Тя трябва да се държи на купчина на 
открито 1-2 години, за да се отделят почвените кисе-
лини, които действат вредно на растенията.
Парниковата почва се получава от натрупания в 

купчина и добре угнил (обикновено за 2 години) из-
ползват в парниците тор.
Чимовката се прави по следния начин: изрязаните 

през лятото или ранна есен чимове (с ширина 10-15 
см и дължина 30-35 см) се обръщат с почвата нагоре 
и се поставят на купчина с височина не по-голяма от 1 
м, като се поливат с говежди тор. След угниването им 
(след година) почвата може да се употребява.
В зависимост от вида, възрастта и фазата на разви-

тие на растенията тези почви се смесват в различни 
пропорции.

6 - 12 март 2023 г., брой 9

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!

Иванчо се прибира от училище и техните го питат:
- Иванчо как мина днес в училище?
- С родители на двойкаджии не разговарям!

-- Повече няма да пия!
- Що, бе?!
- Снощи се напих, сутринта намерих 20 лв. в джоба 

си, и се зарадвах...
- Е?
- Е... сега намерих и бележка от банкомата за 

800 лв...

В кабинета на доктора:
- По мое мнение много пиете...
- Докторе, пия по мое желание, не заради вашето 

мнение!

КАРАМФИЛ  
Подправката карамфил произхож-

да от неотворените розови пъпки на 
вечнозеленото карамфилово дърво 
Syzygium aromaticum. Пъпките се 
откъсват ръчно още докато са розови 
и се изсушават до придобиване на ка-
феникав цвят. Те приличат на тънки, дълги нокътчета, от където 
идва и английското им име cloves, произлизащо от латинската 
дума clavus (нокът). Научното им название е Eugenia caryophyllus.
Както и другите подправки, така и карамфилът е достъпен 

целогодишно. Той е уважаван заради уникално топлия, сладък и 
ароматен вкус, който добавя към джинджифиловия хляб, грахова-
та супа, бобената чорба, а защо не и към печения боб или чилито.
Макар карамфилът да има твърда външност, вътрешната му 

част съдържа мастен компонент, който е от съществена важност 
за хранителния и вкусовия му профил. Подправката карамфил 
наподобява малки карамфили с дължина 1 сантиметър.
Състав на карамфила
Карамфилът съдържа и разнообразни флавоноиди, които също 

допринасят за неговите антивъзпалителни свойства. Както и тези 
на своите събратя, така и уникалните фитонутриенти на карамфи-
ла са придружени от невероятно разнообразие от традиционни 
нутриенти. Това растение е отличен източник на манган, диетични 
фибри, витамин С, витамин А, известни количества витамин К и 
омега-3 мастни киселини, както и на калций, и магнезий.

 Карамфилът е любима подправка в много страни по света. В 
зависимост в коя географска ширина се използва карамфилът, 
той се използва за овкусяване на печена риба, птиче и друго 
месо. Включва се в туршии и в някои топли напитки /греяно вино 
например/.
Карамфилът присъства в прочутия сос Уорчестър. Европейците 

овкусяват с него ястия със сушени плодове, силно подправени 
сладкиши, а в някои случаи - червени меса и дивеч.
Ползи от карамфила
Карамфилът има свойството да укрепва имунната система, тъй 

като увеличава броя на белите кръвни клетки, а те пък се борят с 
инфекциите и патогените, които ни заобикалят. Това се дължи и на 
високото съдържание на витамин С, който е мощен антиоксидант.
Често карамфилът се използва като средство за подобряване 

на храносмилането, тъй като увеличава количеството на ензимите 
в тялото. Намалява и гаденето при различни стомашни неразполо-
жения. Освен това ароматната подправка е изключително богата 
на фибри, които действат благоприятно върху процесите в стома-
ха. Най-добре е да се консуира с мед за още по-добро действие.

КРЕМ  СУПА  ОТ  ПЕЧЕНА  ТИКВА     
Продукти: тиква - 600 г по-

чистена, моркови - 1 бр., лук 
- 1/2 бр., чесън - 3 скилидки, 
пресен джинджифил - 10 - 15 
г, доматен концентрат - 1 
с.л., масло - 20 - 25 г, течна 
готварска сметана - 200 г, 
гореща вода - 800 мл, сол - 1/2 
ч.л., черен пипер - 1/4 ч.л., кимион - щипка, куркума 
- щипка, кориандър - щипка, канела - щипка
Приготвяне:  
Включваме фурната на 180 градуса.
Нарязваме всички зеленчуци на едри кубчета, само 

чесъна оставяме така, без дори и да белим.
Поставяме в тавата, която сме покрили с хартия за 

печене, и прибираме във фурната.
Оставяме така за около 10-15 минути. След това 

вадим в чиния.
В касерола поставяме маслото и оставяме на котлона 

да се разтопи.
Обелваме си чесъна, прибавяме го заедно с лука.
След като се задушат добавяме тиквата, моркова и 

ситно нарязания на кубчета джинджифил.
Овкусяваме съ сухите подправки и наливаме горе-

щата вода.
След като заври, си добавяме солта и доматеният 

концентрат, като оставяме да ври за около 15 минути.
Накрая добавяме и готварската сметана и пасираме 

тиквената супа.
Можем да гарнираме крем супата със сирене по 

желание.
Крем супата от печена тиква е готова.

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                                                                                                              


