
20 - 26 март 2023 г., година (XIX), 11 /894

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

Кога ще преминем към лятно часово време?
Този въпрос си задават все повече хора, защото кра-

ят на месец март именно е периодът, в който правим 
тази промяна.
Тази пролет ще преместим стрелките на часовници-

те с един час напред на 26 март (неделя) в 3.00 часа.
През септември 2018 година Европейската комисия 

излезе с предложение местенето на стрелките да се 
случи за последно, като различните държави да избе-
рат дали искат да останат на астрономическо време 
(зимно), или на лятно часово време. Прекратяването 
на смяната на часа обаче засега се отложи.
Смяната на часовото време на зимно и лятно е съ-

гласно постановление № 94 от 13 март 1997 г. на Ми-
нистерския съвет. С него се въвежда всяка година в 
нощта срещу последната неделя на октомври лятното 
часово време да премине в зимно, а в последната неделя на март – към лятно.
Идеята за смяна на времето първо хрумва на Бенджамин Франклин. Той пише писмо до 

редактор на вестник „Парижки журнал“ през 1784 г., като предлага на парижани да стават и 
да си лягат по-рано. На практика идеята е приложена от германското правителство по време 
на Първата световна война в периода 30 април – 1 октомври 1916 г. Великобритания е втората 
държава, която в началото въвежда лятно часово време от 21 май до 1 октомври 1916 г.

преминем към лятно часово време?преминем към лятно часово врем ?е?

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Може ли избирател с постоя-

нен и настоящ адрес в едно на-
селено място да бъде член на се-
кционна избирателна комисия в 
друго населено място?
Няма пречка избирател с посто-

янен и настоящ в едно населено 
място да бъде назначен за член на 
секционна избирателна комисия в 
друго населено място, ако има из-
бирателни права.
Кога и къде се публикуват избирателните списъци?
Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирател-

на секция по постоянния адрес на избирателите.
Предварителните избирателни списъци се публикуват не по-късно 

от 40 дни преди изборния ден – 20.02.2023 г. на интернет страницата 
на съответната община и съдържат имената на избирателя и номера 
и адреса на избирателната секция.
В същия срок общинските администрации обявяват предварител-

ните избирателни списъци на видно място в района на съответната 
избирателна секция.
Какво да направят избирателите, които не намират имената 

си в публикуваните избирателни списъци?
Информация за причините, поради които избирателят не е вписан 

в избирателния списък, може да предостави съответната общинска 
администрация по постоянен адрес на лицето.
На кой адрес се упражнява правото на глас?
Гласуването в страната се извършва по постоянен адрес.
Постоянният адрес е вписан в личната карта и по този адрес изби-

рателите се включват в избирателните списъци.
Когато избирателят има регистриран в общината настоящ адрес в 

населено място различно от постоянния му адрес, той може да пода-
де заявление за гласуване по настоящ адрес в срок до 14 дни преди 
изборния ден – 18 март 2023 г., и да гласува по настоящ адрес.
Настоящият адрес се регистрира от общинската администрация 

по настоящ адрес на лицето въз основа на искане за регистриране 
на настоящ адрес.
Условията и редът за регистрацията на настоящ адрес се опреде-

лят в Закона за гражданската регистрация.
 Как се подава заявление за гласуване по настоящ адрес?
Когато постоянният и регистрираният в общината настоящ адрес 

на избирателя са в различни населени места, той може на основание 
чл. 36 от Изборния кодекс да подаде заявление до кмета по насто-
ящия си адрес за вписване в избирателен списък за гласуване по 
настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 18 март 
2023 г. включително. Заявлението се подава по образец утвърден от 
Централната избирателна комисия – Приложение № 21-НС от из-
борните книжа.
Заявлението може да се подаде и по електронен път през интернет 

страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него избирателят вписва 
данните си и посочва телефонен номер, като електронен подпис не 
се изисква. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на да-
нните в заявлението едновременно с подаването му.
Необходимо ли е да се подаде ново заявление за гласуване по 

настоящ адрес, ако избирателят на предходни избори е гласувал 
по настоящия си адрес?
Избирател, желаещ да гласува по настоящ адрес на предстоящите 

избори, подал заявление и вписан в избирателен списък за гласуване 
по настоящ адрес на проведени предходни избори, трябва да подаде 
ново заявление за гласуване по настоящ адрес за изборите на 2 ап-
рил 2023 г.
Може ли да се гласува извън страната за независим кандидат, 

регистриран от РИК в изборите за народни представители на 2 
април 2023 г.?
Съгласно Изборния кодекс няма възможност да се гласува извън 

страната за независим кандидат.
Извън страната може да се гласува само за регистрирани в Цен-

тралната избирателна комисия партии и коалиции.
Къде са публикувани адресите на избирателните секции в 

страната?
Адресите на избирателните секции в страната са публикувани на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия в Раздел 
„ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 АПРИЛ 2023“, Рубрика „За 
избирателите“. Адресите на секциите са достъпни на следния линк: 
https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/voters
Какво трябва да се направи при промяна на постоянния адрес 

преди изборите, за да може да се упражни правото на глас?
В случай че промените постоянния си адрес (адресът вписан в 

личната карта) и установите, че не фигурирате в избирателния спи-
сък по новия адрес, следва да подадете заявление за вписване в из-
бирателния списък (Приложение № 18-НС от изборните книжа) до 
кмета на общината/района/кметството/кметския наместник по но-
вия постоянен адрес. По искането кметът се произнася незабавно.

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАТЕМАТИКАТА 
Учениците от V до VIII клас отбелязаха 14.III - Международен ден на математиката с ри-

сунки на тема „Математиката около нас“ под ръководството на г-жа Карабунарова - старши 
учител по математика.

ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК  
С много песни, танци и игри беше изпълнен дворът на СУ Сатовча.
Беше отбелязан традиционният пролетен празник, в който взеха участие учениците от 1 

до 11 клас.
С голям ентусиазъм и желание всеки от класовете беше подготвил свое уникално изпълне-

ние. Насладихме се на много танци, песни, хора, интерпретации на български песни, както и 
уникално изпълнени скечове. Изпълненията успяха да зарадват и гостите на тържеството от 
Белгия, Румъния и Италия. Накрая всички се включиха в кръшни български хора.



Животът учи всеки от нас на определени неща. 
Задаването на въпроси почти винаги ни дава ня-
какви отговори. Въпреки това, понякога забравяме 
да питаме или изпитваме неудобство. Дали има 
точно време за задаване на въпроси? Вероятно 
да или пък то може би зависи от ситуацията. 
Следващата поучителна история ни учи, че преди 
да действаме особено под нечие ръководство, е 
важно да задаваме въпроси.
Притча за разликата между умния човек и 

глупака.
Беше тихо слънчево утро, мъдрият учител се 

наслаждавал на своя чай, когато един от учениците 
му дошъл при него и го попитал.

– Учителю, каква е разликата между умния човек 
и глупака?
Учителят оставил купата с недопития си чай и 

повел след себе си ученика към планината. Нас-
коро по склона  се случило срутище и имало много 
камъни, различни по размер. Мъдрецът казал на 
ученика си да занесе всички камъни на върха на 
планината. Ученикът цял ден мъкнел камъни до 
върха, докато неговият учител седял на сянка и 
четял мъдри книги.

Наближило залез слънце. Ученикът успял 
да качи всички камъни до върха, но бил много 
уморен. С гордост се приближил до учителя си 
и го попитал:

– Учителю, мога ли сега да получа отговора на 
моя въпрос?

– Не. – поклатил глава мъдрецът. – Все още 
не си готов.

– Защо тогава трябваше да нося всички тези 
камъни? – измърморил ученикът.

– Ето... – вдигнал показалеца си учителят, – 
един умен човек би задал този въпрос, преди да 
започне да ги носи.

е вид геномна мутация при хората. Дължи се на появата на трета хромозома в 21-ва 
хромозомна двойка. Успоредно с типичните за болестта симптоми на телесни аномалии, 
се наблюдават и намаляване на способностите на възприемане, умствена изостаналост, 
вродени сърдечни пороци. Адекватен достъп до здравни грижи, програми за ранна 
интервенция и до приобщаващо образование, както и подходящи изследвания, са от жи-
зненоважно значение за растежа и развитието на личността.

22 Март 2023 година, Сряда,
Световен ден на водите 
Денят на прясната вода е предложен на Конференцията за 

околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 
г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Целта му е да привлече внима-
ние върху важността на питейната вода и защитата на водните 
ресурси. Всяка година честването на Международният ден 
на водата е свързано с определен аспект на прясната вода.

 23 Март 2023 година, Четвъртък,
Международен ден на метеорологията 
Чества се в деня на влизането в сила на Конвенцията за Световната метеорологична 

организация /1950/ - специализиран орган на ООН. Отбелязва се от 1961 г. 
Св. мъченица Лидия - първата християнка в Европа
 Св. Лидия, първата християнка в Европа. Лидия била про-

давачка на багрени платове и слушала заедно с другите жени 
какво говори Св. Павел Апостол по време на мисията си в 
нейния град. Тя и цялото и семейство се обърнали във вярата. 
Лидия приела Св. Павел Апостол да живее в дома им.(Деян. 
16, 14-15). От Лидия (гръцки). Лидия е името на кралство 
в древна Месопотамия (1200 г. пр.н.е. - 323 г. пр.н.е.), дом 
на легендарно богатия крал Крез. Първата жена наречена 
Лидия е християнска мъченица от I в. и според историците 
това не е истинското й име, а означение че е лидийка, т.е. 
родом от Лидия. Въпреки че кралството влиза в границите на 
персийската империя 323 г. пр.н.е., жителите му продължават 
да се наричат „лидийци“ до доста по-късно.

 24 Март 2023 година, Петък,
Световен ден за борба с туберкулозата
В целия свят туберкулозата е водеща причина за смъртта на всеки втори инфекциозно 

болен човек, като всяка година от нея умират около 3 милиона души в света. Обявеният 
от Световната здравна организация 24 март за Световен ден за борба с туберкулозата е 
изключителна възможност за фокусиране вниманието върху голямото предизвикателство 
за борба с туберкулозата в глобален, национален и регионален мащаб.

 25 Март 2023 година, Събота,
Благовещение 
Имен ден празнуват: Блага, Благо-

веста, Благой Православната Хрис-
тиянска Църква празнува този ден в 
чест на благата вест за раждането на 
Спасителя, която Архангел Гавраил 
съобщил на Дева Мария. Българите 
наричат празника още „Благовец“ 
или „половин Великден“. Народното 
поверие гласи, че на Благовец доли-
тат кукувиците и лястовиците, за да 
донесат благата вест, че зимата си е отишла и лятото е дошло. Въз основа на народната 
етимология на названието на празника (Благовец - благо, сладко) се смята, че всяка рана 
зараства на този ден много бързо. Затова именно на Благовец се пробиват ушите на 
момичетата за обеци. Животновъдите дамгосват стадата си и правят резки на ушите на 

животните, за да могат да ги разпознават.
Национален празник на Гърция 
Националният празник на страната е 

Деня на независимостта /1821/. От 1461 
г. страната е във властта на Османската 
империя. На 25 март 1821 г. започва нацио-
налноосвободителната борба. На 13 януари 
1822 г. е провъзгласена независимостта, 
но фактически независимото Кралство 
Гърция е обявено през 1832 г. 

26 Март 2023 година, Неделя,
Национален празник на Бангладеш
Националният празник на страната е Деня 

на независимостта /1971/. От 1757 г. страна-
та е във владение на Великобритания като 
индийска провинция Източна Бенгалия. На 
14 август 1947 г. е провъзгласена независи-
мостта на Индия и е създадена държавата 
Пакистан, Източна Бенгалия е включена в 
състава на Пакистан под името Източен Па-
кистан. Източен Пакистан е провъзгласен за 
независима Народна република Бангладеш.

21 Март 2023 година, Вторник,
Световен ден на гората
 Отбелязва се от 1972 г. в деня на 

пролетното равноденствие по инициа-
тива на 23- ата сесия на Европейската 
конфедерация по земеделие (ноември 
1971), подкрепена от Организацията на 
ООН по прехрана и земеделие, за да се 
защити флората и фауната на горите. 
Европейската земеделска федерация 
(CEA) направи през 1971 г. предложение 
на Организацията за храни и земеделие 
(FAO) към ООН, а именно 21 март, денят на пролетното равноденствие в 
Северното полукълбо и съответно на есенното равноденствие в Южното 
полукълбо, да бъде отбелязван като Световен ден на гората. 

Световен ден на поезията 
21 март е избран за Световен ден на поезията по 

решение на 30-тата сесия на Генералната конферен-
ция на ООН по въпросите на образованието, науката 
и културата (ЮНЕСКО) (26 октомври – 17 ноември 
1999 г.) в Париж, Франция, прието на 3 ноември 
1999 г. Целта на този празник е да популяризира 
писането на поезия, публикуването й и четенето й 
пред публика по света. Презумпцията е, че поезията 
е „за всеки жив читател и за всеки жив поет”.
Международен ден на кукления театър 

21 март е обявен за такъв през 2003 г. по 
решение на Международния съюз на кук-
лените театри към Организацията на ООН 
по въпросите на образованието, науката и 
културата (ЮНЕСКО) този ден се посве-
щава на популяризирането и подкрепата на 
това изкуство – толкова любимо на децата. 
Международен ден срещу расовата 

дискриминация 
Международния ден против 

всички форми на расова дискри-
минация е обявен през 1966 г. с 
резолюция на Общото събрание 
на ООН. Повод за обявяването 
на специален ден, посветен на 
борба с расовата дискримина-
ция става едно ужасно събитие, 
което всява смут сред Междуна-
родната общност. На този ден, 
21 март през 1960 г. в Щарпвил, 

Южна Африка се провежда мирен студентски протест срещу законите, уста-
новяващи режим на расова сегрегация, един брутален режим, прилагащ на 
практика теорията за неравенство между расите, по този начин зачеркващ 
човешкото етично и морално развитие. 69 полицаи откриват огън срещу мир-
но протестиращите студенти. Във връзка с това шокиращо събитие, Общото 
събрание на ООН призовава Международната общност да удвои усилията си 
по посока на елиминиране на всички форми на расова дискриминация. Така, 
с резолюция 2142 от 1966 г. на Общото събрание на ООН, 21 март е обявен 
за Международен ден срещу всички форми на расова дискриминация. 
Ден на хората, болни от синдром на Даун 
През декември 2001 г. Общото събрание на ООН обявява 21 март за Меж-

дународен ден на хората, болни от Синдрома на Даун. Синдромът на Даун 

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

ПРИТЧА ЗА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ УМНИЯ ЧОВЕК И ГЛУПАКА



Въпрос: Майка ми получа пропастад по здравна 
каса, по 2 опаковки месечно. За м. февруари по-
ради липса на наличност в аптеката ми дадоха 
1опаковка.Втората купих на свободна продажба 
(такава наличност имаха). Аз допуснах, че това 
е отразено в системата. При опит да си вземе 
лекарствата- пропастад на майка ми й е отка-
зан и трябва да изчака още 5 дни. При обяснение 
от нейна страна, какво се е случило предходния 
месец и че реално не ощетява Касата, защото 
е получила таблетки за 15, а не за 30 дни е била 
нагрубена и са й предложили да се откаже от 
възможността да получава лекарства по Здрав-
на каса. Наистина ли системата не регистрира 
точното количество издадено на пациента и 
как се осъществява в такъв случай финансовия 
контрол от страна на ЗК? 

Отговор: Съгласно индивидуалния договор на 
аптеката с НЗОК/РЗОК,  аптеката  (като изпълнител 
по договора) се задължава да отпуска  предписаните 
на  здравноосигуреното лице  лекарствени продукти. 
Когато аптеката не разполага с предписания лекар-
ствен продукт, магистър-фармацевтът е длъжен да го 
осигури в срок до 24 часа. В индивидуалния договор 
на аптеката с НЗОК/РЗОК няма понятие „за НЗОК“ и 
„за свободна продажба“.
При некоректно обслужване в аптеката, Вие имате 

право да подадете жалба до директора на съответната 
районна здравноосигурителна каса (РЗОК). За изясня-
ване на фактите, изложени в жалбата, се назначава про-
верка на аптеката по документи, като Вие задължително 
ще бъдете уведомени за резултатите от нея.

Въпрос: Съпругата ми беше диагностицирана с 
белодробна фиброза. НЗОК заплаща ли закупуване-
то на лекарства, предписани от лекар за лечение 
на такава диагноза, по-специално лекарства като 
Nintedanib или pirfenidone?
Отговор: В Приложение № 1 на Позитивния ле-

карствен списък са включени лекарствени продукти 
с международно непатентно  наименование (INN) 
Nintedanib и  Pirfenidone, които се заплащат от НЗОК 
в извънболничната медицинска помощ  за лечение на 
Идиопатична белодробна фиброза  и за лечение на 
свързана със Системна склероза интерстициална бе-
лодробна болест при възрастни пациенти.
Терапията  с лекарствените продукти се назначава 

с „Протокол за предписване на лекарства, заплащани 
от НЗОК/РЗОК“ (група IА) съгласно Изискванията на 
НЗОК при лечение на Идиопатична белодробна фи-
броза и системна склероза с увреждане на белия дроб 
в извънболничната (Изискванията) - обн., ДВ, бр. 55 
от 02.07.2021година. Те са публикувани и на интернет 
страницата на НЗОК (www.nhif.bg) в рубрика  „Лекар-
ства и аптеки“ – линк „Изисквания за заболявания“ 
– подлинк „Редки болести и трансплантирани“ – т. 28.
В Изискванията са посочени пътят на пациента, ме-

дицинските критерии при започване или продължаване 
на лечението на заболяването, изключващите критерии 
за прекратяване на лечението, редът за издаване и заве-
ряване на протоколи, както и необходимите документи, 
които следва да се подготвят и представят в съответната 
районна здравноосигурителна каса (РЗОК).
Протоколите се разглеждат от комисия в Централното 

управление (ЦУ) на НЗОК, която извършва експертиза 
по чл. 78, т. 2  от Закона за здравното осигуряване, и 
се утвърждават с решение на управителя на НЗОК 
съгласно Изискванията.

ДЪЛЖИ ЛИ СЕ ДАНЪК
ПРИ ПРОДАЖБА НА ИМОТ

Продажбата на 
недвижим имот е 
свързана с редица 
въпроси, които по-
някога не намират 
отговор дори и при 
най-внимателно 
четене на законо-
дателната рамка на 
България. Обикно-
вено причината е, 
че хората не са сигурни в кой точно нормативен акт да 
погледнат или до коя институция или какъв специалист 
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.

НАП ПУСНА ПРЕДВАРИТЕЛНО
ПОПЪЛНЕНИТЕ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ 
Предварително попълне-

ните декларации за облага-
не на доходите на физиче-
ски лица вече са достъпни 
в Портала за е-услуги на 
НАП. Потребителите, кои-
то имат персонален иденти-
фикационен код (ПИК) или 
квалифициран електронен 
подпис (КЕП), могат да се 
възползват от автоматично 
въведената информация за 
получени от тях доходи от 
трудови правоотношения, граждански договори (хо-
норари), от наем и други доходи, облагаеми с данък 
върху общата годишна данъчна основа, платците на 
които са юридически лица, доходи за получени суб-
сидии от Държавен фонд „Земеделие“, данни за на-
правените лични вноски за осигурителен стаж при 
пенсиониране, получени суми от наложени платежи 
от продажби в Интернет и информация за продажба 
на моторни превозни средства, които са били соб-
ственост на декларатора по-малко от 12 месеца, как-
то и данни за ползваните чрез работодател данъчни 
облекчения. Информация за получените доходи е от-
разена в съответните приложения на декларацията, 
която се намира в рубрика „Подоходни данъци“ на 
е-портала на приходната агенция.
Преди да потвърдят попълнената декларация, е ва-

жно потребителите да я прегледат внимателно, да я 
допълнят или коригират, ако това е необходимо, след 
което да я подадат. 
Тази година данъчната кампания за деклариране на 

доходите на физически лица, получени през 2022г., 
приключва на 2 май, тъй като 30 април е почивен ден. 
На 30 юни изтича и срокът за подаване на годиш-

ните данъчни декларации (по чл. 50 ЗДДФЛ) от фи-
зическите лица, извършващи дейност като търговци, 
регистрираните еднолични търговци и земеделските 
стопани, избрали този ред на облагане.
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До 20-и март:
ЗСВТС
Подаване на Интрастат 

декларации за вътресъю-
зен внос (пристигания)/
вътресъюзен износ (изпра-
щания), съгласно чл. 11 
ал. 2 от ЗСВТС - за ново-
регистрираните Интрастат 
оператори с възникнало 
текущо задължение с първи 
референтен период месец 
февруари 2022 г.
До 25-ти март:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец февруари за доходи от трудови 
правоотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, оп-
ределен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брут-
ния размер на сумата от частичните плащания, напра-
вени през месец февруари, когато пълният размер на 
начислените от работодателя доходи от трудово пра-
воотношение за този месец не е изплатен до 25 март.
До 31-ви март: 
ЗДДФЛ
1. Подаване по електронен път (с ПИК или с електро-

нен подпис) на годишна данъчна декларация по чл. 50 
от ЗДДФЛ за доходи, подлежащи на облагане с данък 
върху общата годишна данъчна основа и с данък върху 
годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, придо-
бити през предходната година и внасяне на дължимите 
по декларацията данъци от лица, които имат право и 
желаят да ползват отстъпка от 5 на сто върху дължи-
мите по декларацията данъци, но не повече от 500 лв. 
в общ размер.
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава справ-

ка-декларация за дистанционни продажби на стоки, 
внасяни от трети страни или територии под формата 
на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща ле-
вовата равностойност на 150 евро, с изключение на ак-
цизни стоки, по които получатели са данъчно незадъл-
жени лица, които са установени, имат постоянен адрес 
или обичайно пребиваване в държава членка, включи-
телно в страната, за данъчен период – месец февруари 
и внася дължимия данък.
Забележка: В случаите на подаване от регистрирано 

лице по чл. 157а от ЗДДС на справка-декларация, ако 
последният ден на месеца, следващ данъчния период, 
за който се отнася декларацията, е неприсъствен ден, 
срокът ще бъде спазен при подаване на справка-декла-
рацията до последния ден на месеца, включително.     

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАРТ 2023г.

Подалите годишните си декларации по електронен 
път до 31 март ползват отстъпка до 500 лева от данъка 
за довнасяне, ако нямат подлежащи на принудително 
изпълнение публични задължения към момента на 
подаване на декларацията, както и ако са внесли це-
лия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 март.
Допълнителна информация за декларирането на 

доходите може да бъде получена на телефоните на 
Информационния център на НАП: 0700 18 700 или 
02/ 9859 6801, на цена, според тарифите на съответ-
ния оператор. 

ОБЯВЕН Е ИНДИКАТИВНИЯТ ГРАФИК
ДО КРАЯ НА ЮНИ ЗА КАМПАНИЯ 2022
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обяви Индика-

тивния график за плащанията към земеделските сто-
пани за Кампания 2022 г., които приключват до 30 юни 
(чл. 75 от Регламент (ЕС) № 1306/2013). Графикът е 
публикуван на интернет страницата на ДФЗ – РА.
Субсидиите по Схемата за преразпределително 

плащане (СПП) бяха преведени на 9 март.
Следващото плащане е за тютюнопроизводителите, 

които до 20 март ще получат преходна национална 
помощ за референтния период 2007-2009 г. Ставките 
за отделните сортови групи тютюн са определени със 
Заповед на министъра на земеделието. Те остават съ-
щите както за предходните две години, тъй като одо-
бреният бюджет по схемата за Кампании 2020-2022 е 
един и същ. 
По схемите за обвързана подкрепа в сектор „Плодо-

ве и зеленчуци” плащанията ще бъдат наредени между 
10 – 31 март. Припомняме, че сроковете за доказване 
на реализираната от стопаните продукция за Кампания 
2022 бяха удължени до 8 февруари тази година.
По Мярка 10 „Агроекология и климат“ в периода 

20 март – 10 април ще се извършат оторизации по на-
правления „Традиционни практики за сезонна паша – 
Пасторализъм“, „Контрол на почвена ерозия“, „Въз-
становяване и поддържане на постоянно затревени 
площи с ВПС“ и „Опазване на застрашени от изчез-
ване местни породи, важни за селското стопанство“. 
Растениевъдите ще получат подпомагане по направ-
ление „Опазване на застрашени от изчезване местни 
сортове, важни за селското стопанство“ в периода 20 
май – 10 юни.
По Мярка 11 „Биологично земеделие“ изплащането 

на субсидиите е предвидено за периода 1 май – 10 
юни, тъй като продължава комуникацията с ЕК за ин-
дексация на ставките в съответствие със Стратегиче-
ския план.
През април ще бъдат преведени средствата за под-

помагане по три от схемите за Кампания 2022. Първа-
та – за протеинови култури (СПК), ще бъде изплатена 
в периода 1 – 10 април. Между 10 и 20 април се пред-
вижда оторизация на очакваното от всички стопани 
подпомагане за зелените директни плащания (ЗДП). 
Традиционно средствата за тях ще бъдат наредени 
преди Великденските празници. През последната 
десетдневка на месеца е предвидено и специалното 
плащане за култура памук.
Окончателните оторизации по мярка 13 „Плащания 

за райони с природни или други специфични огра-
ничения (НР1 и НР2) ще бъдат направени от 10 до 
20 май. Доплащанията по мярка 12 „Натура – 2000 и 
Рамковата директива за водите” ще бъдат наредени 
през последната десетдневка на май.
Средствата за младите земеделски стопани, както и 

доплащането по СЕПП, ще бъдат оторизирани между 
1 и 10 юни. През втората десетдневка на юни подпо-
магане за Кампания 2022 г. ще получат и кандидатите 
по схемата за дребни земеделски стопани.

 Напомняме, че графикът за директните плащания е 
указателен и има за цел да ориентира предварително 
земеделските стопани за сроковете, в които ще очак-
ват финансова подкрепа.



КАКВО ДА ЗАСАДИМ В ОРАНЖЕРИЯТА
ЗАЕДНО С КРАСТАВИЦИТЕ

Съвместимостта между 
отделните култури, които 
се отглеждат в градината, е 
много важна, за да се получи 
добра реколта. Добросъсед-
ството се изразява още във 
възможността за взаимопо-
мощ и извличане на макси-
мум хранителни вещества 
от почвата. При оранжерий-
ното отглеждане на зеленчуци това е особено важно за 
създаване не само на продуктивна двойка или комбина-
ция, но и за оптимизиране на вътрешното пространство.
При промишлено производство възможностите са раз-

лични и повече, но не така стоят нещата в малката оранже-
рия. Най-честата комбинация в този случай е съвместното 
отглеждане на краставици и домати. Оказва се, че пиперът 
е друг добър спътник на краставиците, но има една осо-
беност, която е важно да знаем. Той е култура, която се 
опрашва кръстосано, и трябва да избираме между сладки 
и лютиви сортове, но да не ги отглеждаме заедно. Когато 
са засадени в близост един до друг сладките чушки при-
добиват лютивина (често примесена с горчив вкус) и съ-
щевременно смекчават пикантността на лютивите.
Краставиците и пиперът са добра комбинация, защо-

то имат сходни условия на отглеждане и могат да съжи-
телстват безпроблемно.
Краставиците трябва да се разположат на вертикални 

опори към стените на оранжерията, за да се спести място, 
а пиперът пред тях, но така, че да се избегне засенчване.
Как да отглеждаме краставици и пипер в една 

оранжерия?
В зависимост от климатичните условия на региона вре-

мето за засяване и подготовката на разсада е различно.
1. За получаване на по-ранна реколта е важно да се има 

предвид времето за стартиране. За пипера то е около 8 
седмици преди засаждането в оранжерията, а за краста-
виците – 4 седмици.

2. Докато разсадът набира сили и израства, трябва да 
подготвим почвата. Разрохкваме я добре, като за крас-
тавиците добавяме угнил оборски тор или компост, а за 
пипера – суперфосфат. Покрива се с полиетиленово фо-
лио за загряване.

3. Подготвяне на носеща конструкция за краставиците, 
която най-често е решетка от груба метална тел. На така-
ва опора ще се чувстват най-комфортно.

4. Когато наближи времето за засаждане в оранжерия-
та, разсадът трябва да се закали, като за целта са необхо-
дими поне 5 дни за „разходка“. Започва се с 2-3 часа на 
ден и постепенно се увеличава времето до достигане на 
вечерните часове. Не е желателно разсадът да се изна-
ся при силен вятър и слънце, защото може да се получи 
прегаряне или увяхване.

5. Преди засаждане на разсада покритието се отстраня-
ва, поникналите плевели (ако има такива) се почистват, а 
почвата се разрхлабва отново. Можем да пристъпим към 
засаждане. Ако разсадът е отглеждан в биоразградими 
контейнери, тогава дъното задължително се отстранява 
и се правят няколко странични разреза.
Първо засаждаме краставиците, а след това пипера. 

Добре е растенията да се засаждат в шахматен порядък, 
за да се осигури добро проветряване и да се спазват из-
искванията за разстоянията между отделните растения.

ОТГЛЕЖДАНЕ  НА  ДЕВЕСИЛ
В  САКСИЯ

Девесилът представлява многого-
дишен храст, който бива отглеждан 
в градина или саксия и достига 1.5 
метра височина. За негова родина се 
смята Иран. Отглежда се на слънче-
ви или места с малко сянка.
Важно е да си осигурите голяма саксия за неговото от-

глеждане, която да е с диаметър поне 30 см, защото девеси-
лът расте доста буйно. Подходяща за неговото отглеждане 
е хранителна градинска пръст. Ако искате да отгледате 
девесила от семена, е нужно те да са много пресни. Расте-
нието се нуждае и от доста хранителни вещества.
Ако ще отглеждате девесила през зимата, е хубаво 

това да става на завет и в съд, който ще го пази от студа 
и зимните условия. Ако има жълти листа, те трябва да 

бъдат премахнати. Не трябва да се полива много чес-
то. Когато зимата отмине, може да го засадите в нов 
съд и така ще е нужно да го поливате повече.
Всеки един съд е подходящ за отглеждане на деве-

сила. Ако имате подходяща торопочвена смес не е ва-
жен съдът, в който ще го засадите, но саксията е най-
подходяща за това.
Ако ще засаждате девесил, най-подходящото време 

е март или септември. При по-гъсто засяване може 
да си направите разсад, който на по-късен етап да из-
ползвате за засаждане.
Ето и няколко съвета за това как да отглеждате дев-

сила в саксия:
- девесилът може да бъде засаждан както през про-

летта, така и през есента;
- девисилът може да бъде намерен под формата и на 

листа и на зърна, но и двата вида девесил имат разли-
чен вкус;

- както знаем, девесилът е една много добра под-
правка за рибени супи, фасул, супи и месни ястия, 
най-вече за агнешко печено;

- замразените листа девесил са много по-ароматни 
от сушените;

- можете да използвате много различни съдове, в ко-
ито да си засадите девесил;

- за да не се появят вредители по вашите растения в 
саксия, включително и по девесила, мрежите против 
насекоми са подходящи.
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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!

Командирован пристига в един хотел. Всички стаи 
са заети, само в една двойна има едно свободно 
легло, но никой не иска да се настани там, тъй като 
настанения там хърка ужасно. Нашия човек нямал 
друг избор и взел другото легло. Сутринта слиза на 
рецепцията свеж, отпочинал, обръснат. Админи-
страторката пита:

- Господине, успяхте ли да поспите?
- О, няма никакви проблеми. Като се качих снощи, 

господинът тъкмо заспиваше в кревата, аз се наведох 
над него, целунах го по бузата и му казах: „Приятни 
сънища, скъпи мой“, и той до сутринта не мигна...

- Скъпа, отслабнала си, изглеждаш много добре!
- Какво?!?! Наричаш ме дебела със задна дата!

ЛОПУШ
Лопушът /Petasites hybridus/, 

наричан още чобанка и лечебна 
овчарка представлява много-
годишно тревисто растение с 
месесто пълзящо коренище. На 
пролет лопушът развива цвето-
сносни стъбла, които достигат 
височина до 80 см. Приосновните листа са едри, бъбре-
ковидни или сърцевидни, неравномерно назъбени, отго-
ре са зелени и гладки, а отдолу – светлосиви и пухести.
Дръжките на лопуш са кухи. Листата се появяват 

след цъфтенето на растението, като по-късните листа 
са голи и зелени и от двете страни. Цветовете са черве-
никави, в редки случаи бели.
Поместени са в кошнички, събрани в гроздовидни 

съцветия, които съдържат малобройни мъжки цветове, 
периферни женски тръбести и голямо количество дву-
полови безплодни цветове. Плодът е хвърчилка. Лопу-
шът цъфти през месеците април-май.
Лопушът расте по бреговете и канавките на ручеите 

и реките. Среща се най-вече в Южна и Централна Ев-
ропа, до около 1000 метра надморска височина. Среща 
се в цяла България. Лопушът не бива да се бърка с 
лапад и репей, защото макар и леко да си приличат, те 
са съвсем различни растения.
Състав на лопуш
В лопуш се съдържат сапонини, смоли, органични ки-

селини, пектинови вещества, холин, инулин. Лопушът е 
богат на сесквитерпеновите лактони петазалид А и В.
Ползи от лопуш
Лопушът е много популярна билка в българската 

народна медицина. Тя се препоръчва за лечение на 
различни видове кашлица и на заболявания на диха-
телните пътища като магарешка кашлица, бронхити и 
бронхиална астма. Лопушът едновременно има проти-
вокашлично действие, а от друга – успокоява раздраз-
нените лигавици.
Билката има диуретично, антиасматично, противо-

възпалително, омекчаващо и потогонно действие. Ло-
пушът е известен с доброто си действие при главобо-
лие, като при честа употреба на билката може да се 
редуцира до голяма степен тежестта и продължител-
ността на мигрената.
Корените на лопуш се използват за облекчаване на 

симптомите при малокръвие, липса на апетит, тежест в 
стомаха, епилепсия, метеоризъм. Външно листата мо-
гат да се използват при рани, циреи, изгаряния, изкълч-
вания и навяхвания.
Тя съдейства за по-бързото възстановяване и заз-

дравяване на раните. Чай, приготвен от лопуш, предиз-
виква изпотяване и затова се препоръчва при треска и 
задух. Спазмолитичното действие на лопуша е много 
добре изучено. Според специалистите то се дължи на 
съдържащия се в лопуша петазолид и неговите произ-
водни.
Специалистите препоръчват лопуш да се пие два 

път дневно. Прави се запарка от 1 ч.л. лопуш и 250 мл 
вряща вода. Оставя се да се запари за 5 минути. Изпи-
ва се за един ден на малки глътки.
В народната медицина лопушът се прилага и за ле-

чение на гастрит и язвена болест, както и като противо-
глистно, антиасматично и диуретично средство.

БУТЕР  ТОРТА  С  БАВАРСКИ  КРЕМ     
Продукти:  • бутертестор, • бутертесто - 1 кг

ЗА БАВАРСКИ КРЕМ
• сладкарска сметана - 250 мл, • 

ванилия - 1 пакетче (0.2 г, • жела-
тин - 10 г, • прясно мляко - 500 мл, 
• захар - 1 ч.ч., • жълтъци - 5 бр.
Приготвяне: Направете блатове-

те за тортата. Обикновено бутертес-
тото се продава в пакети с две части тесто.
Всяка част разточете леко и разрежете на две. Трябва 

да ви се получат по два правоъгълника от всяка част 
- общо четири блата.
Сложете всеки блат в тава с хартия за печене. С 

помощта на вилица набодете тестото на места, с цел 
да не се надигне много.
Изпечете всеки на 220 градуса за 10 минути, блатове-

те стават много бързо, затова ги наблюдавайте, печете 
до златист цвят. Извадете ги и оставете да се охладят.
Изравнете с нож блатовете, ако са се надули много 

остържете малко и подравнете краищата им, отделе-
ните изрези използвайте накрая за украса.
Подгответе желатина, като го сложите в чашка със 

50 мл студена вода и оставете да набъбне.
Сложете млякото с ванилията в тенджерка и сложете 

на котлона да кипне. Разбийте жълтъците със захарта.
След като млякото заври го махнете от котлона и 

оставете за няколко минути да се охлади.
Започнете енергично да бъркате жълтъците и леко 

на тънка струя добавяйте от млякото, като внимавате 
да не се пресече.
Когато се хомогенизират върнете тенджерата на 

котлона и варете крема до сгъстяване за няколко ми-
нути. Кремът не трябва да завира, затова го махнете 
от котлона преди да закипи.
Сложете в горещия крем набъбналия желатин и 

разбъркайте, за да се разтопи и усвои от крема.
Оставете да се охлади.
Разбийте сметаната на твърд сняг и я добавете на 

части в крема, като бъркате внимателно отвътре навън 
с дървена лъжица.
Подредете тортата в подходящ съд, аз използвах 

тавичка постлана с хартия за печене, сложете един 
блат, намажете обилно с крем, покрийте със следващия 
и така до края.
Намажете бутер сладкиша хубаво с крем от всички 

страни и оставете да се охлади.
Начупете изрезите и покрийте тортата с тях. Ако не 

са ви останали изрезки, може да украсите по желание 
с плодове, орехи или шоколад.
Тортата оставете в хладилник за 12 часа да стегне.
Бутер тортата с баварски крем 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                                                                                                              

ОБЯВА
До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на 
околната среда

„АПРИЛОВИ“ ООД
С. Плетена, ул. „Горна махала“  № 1
Общ. Сатовча, област Благоевград

СЪОБЩАВА
На засегнатото население, че има инвестиционно 

предложение за:
„Добив и първична преработка на скалнооблицо-
въчни материали – гнайси и амфиболити от на-
ходище “Звезда“, землище на с. Плетена, община 

Сатовча,област Благоевград“. 


