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Във връзка с „ПРОЕКТА” по френ-
ски език на тема: “Градина без гра-
ници. Нека нашият дух цъфти в 
градината на Европа”, по Програма 
„Еразъм+”, Ключова дейност 2, Стра-
тегически партньорства, г-жа Райка 
Славчева – Координатор на проекта и 
старши учител по френски език, пока-
ни езиковия асистент Thomas Baillard 
от Франция на стаж по френски език в 
училището за седем седмици.

Thomas Baillard е студент в универ-
ситета на гр. Поатие, Франция, спе-
циалност „Учител по френски и ис-
пански език”. Спечелил  е стипендия 
за професионален стаж в чужбина. От 
Алианс Франсез – Благоевград го из-
пращат на стаж в СОУ „Св.св.Кирил 
и Методий” с. Сатовча, като целта на 
стажа е обмяна на опит на тема: „Как 
се преподава френски език”.
Целите на асистента са:
1. Да подобри нивото на владеене на 

френския език на учениците;
2.Да осигури подкрепа на ученици/

учащи, които имат трудности с усвоя-
ването на материала;

3.Да развие у учениците комуника-
тивните им компетентности;

4. Да предостави широка информа-
ция за страната, от която идва;

5. Да помага при изготвянето на обу-
чителни и дидактически материали;

6.Да организира курсове по френски 
език с учители, ученици и родители, 
които ще вземат участие в  проекта 
„Градина без граници. Нека нашият 
дух цъфти в градината на Европа”, 
Програма „Еразъм+”.
Директорът на училището – г- н 

Милко Сиркьов и базовият учител – 
г-жа Райка Славчева пожелават на ези-
ковия асистент Thomas Baillard успеш-
на и ползотворна работа.

20 - 26 април 2015 г., година (XI), 16 /496/

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

В ПРОЕКТА” ф

ЕЗИКОВ  АСИСТЕНТ  ПО  ФРЕНСКИ 
ЕЗИК  В  УЧИЛИЩЕ  -  САТОВЧА

ОТ 9 АПРИЛ ЗАПОЧВАТ ДА СЕ ИЗЧИСТВАТ ГРЕШКИТЕ ЗА 
ПАРЦЕЛИ, ПОПАДАЩИ В НЯКОЛКО ЗЕМЛИЩА

От 9 април земеделските служби в страната ще разполагат с нова версия на софтуера, 
която да коригира грешките при очертаването на парцелите, попадащи в 2 и повече 
землища. Това съобщават от земеделското министерство на фермерски въпрос, поставен 
по време на информационната кампанията за разясняване на директните плащания. 
До този момент в цялата страна са установени грешки при 120 хиляди заявления, тъй 
като фермерите не са наясно как точно да обявяват обработваемите си земи в случаите, 
когато парцелите попадат в две и повече съседни землища. 
Този проблем беше поставен от асоциацията на зърнопроизводителите в края на 

миналата седмица. За броени дни администрацията е въвела нов елемент в софтуера, 
който да улесни фермерите. Експертите припомнят, че като парцел се смята блокът, в 
който се отглежда една и съща култура.

„Всички стопани, които трябва да очертават подобни парцели, са длъжни да обявят 
в земеделските служби по места кое от землищата избират за отразяване в системата”, 
коментират от службите по земеделие.
Този процес започва от 9 април, като целта е до края на кампанията 15 май стопа-

ните да обявят в кое от съседните землища ще бъде очертан парцелът им. Или, ако 
примерно трябва да заявите блок, попадащ в три землища, в системата ще се впише 
това землище, където попада най-голям дял от обработваемата земя.
По този начин ще се избегнат грешките в софтуера, които са пречка за нормалното 

заявяване по линия на директните плащания.

ГРАФИК 
За регистрация на правно основание в Общинска 

служба „Земеделие” – с.Сатовча, КАМПАНИЯ – 2015 ГОД.
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Подават документи всички земедел-
ски стопани отглеждали тютюн през 
2007, 2008 и 2009 година или през една 
от трите години.
Участието в схемата се извършва на 

два етапа. 
 ЕТАП ПЪРВИ:
Тютюнопроизводителите по утвър-

ден график от общината и по населени 
места се явяват в Общинска служба 
„Земеделие“  за регистрация на правно 
основание за ползване на земеделската 
земя, с която ще се регистрират. 
За целта е необходимо да представят:
1. Нотариален акт (ако притежават 

такъв).
2.Удостоверение за наследници, кога-

то имота е на починал наследодател до 
жив наследник.

3.Договор за наем, сключен с най-
малко един от живите наследници за 
една стопанска година, като заверка на 
подписите не е необходима.

4.Скица на имота.
Всички гореизброени документи е 

необходимо да се ксерокопирани по 
един екземпляр.

 ЕТАП ВТОРИ:
Тютюнопроизводителите по утвър-

ден график от общината и по населени 
места се явяват в Общинска служба 

„Земеделие“  за подаване на заявление 
и изчертаване на имот.
За целта е необходимо да представят:
1. Лична карта – 3 копия;
2. Банкова сметка – 3 копия;
3 Скица на имота - тя се представя в 

случаите, когато тютюнопроизводителя 
не е регистриран като земеделски сто-
панин или няма на негово име животни 
(крава, теле, овце, кози, пчелни семей-
ства), като доказателство, че продължава 
да се занимава със земеделска дейност.
Регистрираните земеделски стопани 

и лицата, собственици на изброените 
животни се регистрират еднократно без 
да представят скица на имот и за тях не 
важат гореописаните изисквания.

4. При унаследяване на починал тю-
тюнопроизводител се представят:

- препис извлечение от акта за смърт;
- удостоверение за наследници;
- пълномощно от всички наследници;
- копие от личните карти на всички 

наследници.
Чрез пълномощното се упълномоща-

ва един наследник, който продължава 
да се занимава със селскостопанска 
дейност, като същият представи скица 
на имота, ако не е регистриран като 
земеделски стопанин или не е собстве-
ник на животно.

ВАЖНО  ЗА  ФЕРМЕРА
СХЕМА  „ПРЕХОДНА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ

ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТЮТЮН“

Със своя заповед кметът на общината въведе пълна забрана за паленето на 
стърнища и сухи треви по слоговете, край пътните ивици, вилни места в гори-
те, в земите от горския фонд и другите земеделски земи. Забраната е наложена 
във връзка с предстоящия пролетно летен селскостопаски сезон и с цел огра-
ничаване на пожари, възникнали поради небрежност от населението. Забра-
нява се изгарянето на растителни отпадъци в земеделските земи в близост до 
житни култури и гората, както и паленето на огън и пушенето при пребиваване 
в горските територии и селскостопанските земи, също така се забранява из-
ползването на пиратки от пастири, ловци и туристи в горите и пасищата през 
пожароопасния сезон и при ветровито време. Със заповедта кметът на общи-
ната възлага на кметовете на населени места, екополицаите по райони и добро-
волното формирование към общината да организират стриктно наблюдение и 
охрана на селските имоти с оглед навременното откриване на възникнали по-
жари, като при наличие на такива е разпоредено незабавно уведомяване на 
телефон 112 и 07541 2066, след което незабавно се започне гасенето. Паленето 

на огън в дворовете на граждани да 
става само на безопасни места, в не-
ветровито време и под наблюдение 
до пълното загасяване на огъня, като 
до него не се допускат деца.  При 
констатирани нарушения на винов-
ните лица ще бъдат налагани санк-
ции съгласно законодателството.
Цялостният контрол за изпълне-

нието на заповедта е възложена на 
заместник кмета на общината Илхан 
Карагьозов.



и Африка. Ден на солидарност на младежта в борбата й против колониализма и за мирно 
съвместно съществуване
Световен ден за борба с менингита
Отбелязва се от 2009 г. по инициатива на международната Конфедерация на организациите 

за борба с менингита (CoMО), за да информира обществеността за симптомите на болестта, 
както и да се популяризира ролята на ваксинацията за предотвратяването на най-смърто-
носните форми на заболяването. За първи път денят е отбелязан на 25 април 2009 г., а от 
2010 г. се отбелязва на 24 април. Всяка година повече от 1,7 млн. души в света са засегнати 
от менингит. Бактериалният менингит е най-тежката форма на заболяването, като годишно 
в световен мащаб умират около 170 000 души.

25 Април 2015, Събота
Световен ден на борбата срещу маларията Найроби, Кения
Обявен от 60-та сесия на Световната асамблея по здравеопазва-

нето на Световната здравна организация (14-23 май 2007). Дотога-
ва се отбелязва като Африкански ден на борбата срещу маларията 
по решение на държавните и правителствените ръководители на 
страните от Организация за африканско единство (от 11 юли 2001 
г. - Африкански съюз), взето по време на среща на 10-12 юли 2000 г. в Ломе, Того. Темата 
на деня за 2015 г. е: „Да инвестираме в бъдещето: да премахнем маларията“.

26 Април 2015, Неделя
Ден в памет на загиналите в радиационни аварии и катастрофи
Украйна почитат паметта на загиналите в най-голямата ядрена катастрофа в света, в мирно 

време - този ден се отбелязва годишнината от аварията в Чернобилската АЕЦ през 1986 г. 
Денят се отбелязва от 1993 г. Русия също почита паметта на загиналите в радиационни аварии 
и катастрофи - годишнината започва да се отбелязва от 1993 г. съгласно Постановление на 
Президиума на Върховния съвет на Руската Федерация от 22 април 1993 г. и по решение на 
Съвета на държавните ръководители на страните от ОНД от 2004 г.

НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ПРОФЕСИИ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА 
И БЛИЗКИТЕ ГОДИНИ   

Софтуерен инженер с маркетингови умения, който владее английски и френски 
език. Този тип специалист ще е най-големият хит на пазара на труда у нас през 2015 
г., прогнозират експерти по подбора на кадри. Работодателите са наясно, че хора с по-
добна квалификация се срещат рядко в България и затова се опитват да ги привлекат с 
космическите за родните стандарти заплати от 4000-5000 лв. на месец.
Ще продължи тенденцията от последните години сред най-дефицитните кадри да са 

компютърните специалисти, оператори в кол центрове и продавачите. Според Асоциаци-
ята на софтуерните компании браншът може да осигури работа на още поне 70 000 души.
И през 2015 г. търсенето ще се определя от разширяващия се аутсорсинг на различни 

дейности от международни компании у нас - най-вече финанси, обслужване на клиенти, 
административна дейност и човешки ресурси, коменти-
ра Мария Темелкова, мениджър в „Менпауър”. Очаква-
нията са, че през 2015 г. ще се открият работни места 
в и производството, тъй като международни компании, 
свързани с автомобилния сектор и в други области на 
електрониката планират да изнесат дейността си в Бъл-
гария. Засега обаче няма нищо сигурно, каза Светлозар 
Петров, управител на „Джобтайгър”.
В следващите години ще се изостри търсенето на 

лекари, медициснки сестри и парамедици. Ще има 
голям глад и за учители, прогнозира Томчо Томов, 
експерт в Българската стопанска камара. Половината от педагозите ще се пенсионират 
в следващите 4-5 години, а сред младите няма мераклии за техните места, добави той.
Ще продължи засиленото търсене на кадри със средно техническо образование в 

производството и преработващата промишленост. Сред най-дефицитните работници 
са и шофьорите. Освен професионалната квалификация за работодателите стават все 
по-важни т. нар. меки умения - работа в екип, способност за учене, постоянство, отго-
ворност, адаптивност.

Обедната почивка, задължително на сянка!Обедната почивка, задължително на сянка!

20 Април 2015, Понеделник
Годишнина от Априлското въстание 
Априлското въстание избухва на 20 април 1876 г. по стар 

стил (2 май по нов стил). Избухва преждевременно в Коп-
ривщица, но същият ден въстават Панагюрище (20 април), 
Клисура (20 април), Стрелча (20 април), а по-късно Брацигово 
(21 април), Перущица (23 април), Търновски революционен 
окръг (25 - 26 април), Батак (29 април) и много други селища. 
До края на май въстанието е потушено. Поради предател-
ството на един от присъстващите депутати на събранието 
на Оборище, местните турски власти научават за взетите 
решения и предприемат незабавни контрадействия. На 19 
април конна полицейска група от Пловдив, предвождана от Неджиб ага, прис-
тига в Копривщица, за да арестува ръководителите на местния революционен 
комитет. За да предотврати тази акция, Т. Каблешков заедно със своите другари 
напада конака, където се е установила турската полицейска част. При завързала-
та се престрелка част от турските заптиета са убити, а други, начело с Неджиб 
ага, успяват да се измъкнат и избягат. Веднага след извършеното нападение Т. 
Каблешков изпраща до Панагюрище, където се намират ръководителите на IV 
революционен окръг, и до други места бързо писмо, с което приканва всички бъл-
гари към повсеместен бунт. Подписано символично с кръвта на едно от убитите 
заптиета, то става известно известност като „Кървавото писмо“. Веднага след 
получаването на писмото в Панагюрище Бенковски обявява въстанието. Създава 
се Военен съвет, или т.нар. Привременно правителство, което става главен орган 
на революционната власт в IV революционен окръг. На него се възлага както 
ръководството на военните дела, така и осъществяването на новата гражданска 
власт в града. Той изпраща чета начело със стотника Ив. Парпулов - Орчо вой-
вода, която да подпомогне въстаниците в Стрелча и осигури връзката между 
Панагюрище и Копривщица. Веднага след обявяването на въстанието П. Волов 
и Икономов се отправят към североизточните райони на окръга, а Бенковски, 
който междувременно организира своя конна дружина, т. нар. Хвърковата чета, 
се насочва към средногорските села Мечка, Поибрене, Мухово и др. и вдига 
населението на въстание.

22 Април 2015, Сряда
Международен ден на Майката Земя
Отбелязва се от 2010 г. с резолюция A/RES/63/278 на 

Общото събрание на ООН от 22 април 2009 г., за да се 
напомни на международната общност за пряката зави-
симост между човека, планетата и нейните екосистеми. 
До 2009 г. 22 април се отбелязва като Ден на Земята, 
честван за първи път на 22 април 1970 г. в САЩ по ини-
циатива на сенатора Гейлорд Нелсън като национална протестна демонстрация 
в защита на природата, в която участват близо 20 млн. души в цялата страна.
През 2015 г. денят е посветен на 45-ата годишнина от първото му честване през 

1970 г. и ще премине под мотото:“Да отговорим на прогреса - ние сме водещите“.
23 Април 2015, Четвъртък
Ден на английския език в ООН
Ден на английския език в ООН (Годишнина от рожде-

нието на английския поет и драматург Уилям Шекспир 
/23 април 1564-23 април 1616/).
Отбелязва се от 2010 г. по инициатива на Департа-

мента по публична информация на ООН да има ден за 
всеки един от 6-те официални езика в ООН - английски, 
арабски, китайски, испански, френски и руски език. 
Целта е да се отбележи многоезиковото и културно разнообразие и да се стиму-
лира равноправното използване на официалните езици в ООН.
Световен ден на книгата и авторското право
Отбелязва се от 1996 г. с резолюция на 28-ата сесия Генералната конференция 

на Организацията за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) от 15 ноември 
1995 г. Годишнина от смъртта на британския поет и драматург Уилям Шекспир 
/1564-1616/, на испанския писател Мигел де Сервантес /1547-1616/ и на перу-
анския писател и историк Инка Гарсиласо де ла Вега /1539-1616/. От 2001 г. по 
инициатива на ЮНЕСКО, всяка година на тази дата се определя един град, който 
е Световна столица на книгата в продължение на една година. За 2015 г. това е 
Инчеон, Република Корея

24 Април 2015, Петък
Световен ден за защита на лабораторните животни
Световен ден за защита на лабораторните животни. От-

белязва се от 1979 г. по инициатива на Международната 
асоциация срещу болезнените експерименти с животни 
(IAAPEA).
Международен ден на младежката солидарност
Отбелязва се от 1957 г. по инициатива Световната федерация на демократичната 

младеж и на Международния студентски съюз. Годишнина /1955/ от заключи-
телното заседание на конференцията в Бандунг, Индонезия, на страните от Азия 
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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

МОМЧЕ ЗА ЖИВОТА -
КЪДЕТО И ДА СЕ НАМИРАТЕ, В КАКВИТО И УДОБСТВА ДА ЖИВЕЕТЕ, 

ТОВА МЯСТО Е ЗАТВОР ЗА ВАС, АКО НЕ ИСКАТЕ ДА СТЕ ТАМ!
„В продължение на няколко седмици мой събрат монах преподаваше медитация в нов 

строго охраняван затвор близо до Пърт. Малцината затворници се отнасяли се отнасяли 
с уважение към монаха. В края на една от срещите те започнали да го разпитват за 
начина на живот в будиския манастир.

– Всяка сутрин ставаме в 4.00ч. – разказал той.
– Понякога е много студено, защото в стаите няма отопление. Храним се само веднъж 

на ден, като всичко е смесено в една купа. Следобед и вечер не ядем нищо. Никакъв 
секс и алкохол, разбира се. Нито телевизия, радио и музика. Никога не гледаме филми, 
нито спортуваме. Говорим малко, работим здраво и през свободното си време седим 
с кръстосани крака и наблюдаваме дишането си. Спим на пода.
Затворниците били същисани от спартанската суровост на монашеския живот. В 

сравнение с него техният затвор бил като петзвезден хотел.
Всъщност един от затворниците толкова се притеснил за техния приятел монах, че 

забравил къде се намира и рекъл:
– Животът във вашият манастир е ужасен. 

Защо не дойдеш при нас?
Монахът ми каза, че всички в стаята щели 

да се пръснат от смях.
Както и аз като ми разказа случката.
После дълбоко се замислих…
Вярно е, че в манастира животът е много 

суров и от най-строгият затвор за престъп-
ници; и все пак мнозина идват по собствена 
воля и се чувстват щастливи тук. Докато 
много други искат да избягат от добре обза-
веденият затвор и се чувстват нещастни там.
Защо?
Защото нашите монаси искат да бъдат в 

манастира, а затворниците не искат да бъдат 
в затвора.
Ето къде е разликата.
Където и да се намирате, в каквито и удобства да живеете, това място е затвор за вас, 

ако не искате да сте там. Това е истинският смисъл на думата „затвор“- всяка ситуация 
в която не желаете да се намирате. Ако работите нещо, което не желаете да работите, 
значи сте в затвор. Ако сте се обвързали с нежелана връзка, също сте в затвор. Ако сте 
болни и вашето тяло ви причинява болка и страдание,то също е затвор за вас.
Как тогава да избягате от многобройните затвори на живота?
Лесно е!
Просто променете възприятието си за ситуацията, в която се намирате, и пожелайте 

да бъдете в нея. Като промените възприятието си за работата, връзката или болното 
си тяло и приемете ситуацията, вместо да я отхвърляте, вече няма да се чувствате като 
в затвор. Ако сте удовлетворени, че се намирате там където сте, вие сте свободни.       
Свободата означава да чувстваш удовлетворение, че си там където си. Затворът 

означава да искаш да бъдеш някъде другаде. Свободният свят е светът какъвто го въз-
приема вътрешно удовлетвореният човек. Истинската свобода е свобода от желанията, 
а не свобода на желанията.„

 



Въпрос: В случай, че имам трудова книжка и 
стажът е отразен в нея, необходимо ли е да ми се 
издаде удостоверение за стаж?
Отговор: Когато трудовият стаж е заверен с подписи-
те на главен счетоводител и работодател и е поставен 
печата на работодателя, не е необходимо да се издава 
удостоверение -  стажът ще се зачете по надлежно 
оформената трудова книжка.

Въпрос: Какъв е редът за изготвяне на образци за 
отпускане на наследствени пенсии?
Отговор: В случай че заявлението се подава от на-
следници, освен попълване на бланка по образец, е 
необходимо да се представи оригинал на удостове-
рение за наследници. Когато заявлението се подава 
от упълномощено лице, към заявлението се прилага 
нотариално заверено пълномощно.

Въпрос: Какво се случва с осигурителния стаж, 
когато осигурителят не е предал разплащателни 
ведомости в НОИ, не разполагаме с адрес, лицето 
няма възможност да намери свидетели при из-
дадено УП-17а ?
Отговор: Когато в ТП на НОИ не е приета разпла-
щателната документация на предприятието и не 
разполагаме с информация относно правоприемник 
и негов адрес и при условие, че лицето не може да 
намери свидетели, по издаденото удостоверение 
УП-17а ще се даде ход на делото, но районният съд 
ще реши дали да признае трудовия стаж.
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ДО МЕСЕЦ ПУСКАТ ПАРИТЕ ПО
DE MINIMIS 

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) ще отпусне 
средства както за животновъди, така и за овощари 
по схемата de minimis, съобщи зам.-министър Васил 

Грудев. „Произ-
водителите  на 
плодове предста-
виха доста сери-
озни анализи за 
претърпени загу-
би през миналата 
година. Знаете, че 
средствата по de 
minimis са насо-
чени главно към 
по-малки и сред-

ни земеделски стопани. В рамките на общия бюджет, 
който е 15 млн. лв., ще потърсим баланс между двата 
отрасъла – животновъдство и овощарство. И двата 
сектора ще получат подпомагане в рамките на един 
месец“, подчерта Грудев.
Подпомагане по de minimis ще има и през следва-

щите три години. 
ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО 

ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ 
СТОПАНСТВА“ ОТ ПРСР 2014-2020

 От 14 април тази година стартира първият прием на 
заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвести-
ции в земеделски стопанства” от мярка 4.1 „Инвести-
ции в материални активи” от Програмата за развитие 
на селските райони 2014-2020 г. Бюджетът, който ще 
бъде разпределен в рамките на приема, е в размер на 
левовата равностойност на 150 000 000 евро.

За заявленията 
за подпомагане, 
свързани само с 
инвестиции за за-
купуване на земе-
делска  техника , 
приемът ще при-
ключи на 18 май 
2015 г., а за таки-
ва, които включват 
инвестиции извън 

закупуването на земеделска техника (например строи-
телно-монтажни работи, трайни насаждения и др.) или 
комбинация от двете възможности, крайният срок за 
подаване на заявления за подпомагане е 08 юни 2015 г.
Инвестициите за закупуване на земеделска техника 

по подмярката за инвестиции включват техника, която 
се използва за обработка на почвата и прибиране на 
реколтата: трактори, самоходна техника – колесни 
трактори, верижни трактори, специализирани самоход-
ни машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и др.) 
и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна 
техника.
В рамките на първия прием не са допустими за фи-

нансова помощ разходите свързани с инвестиции за 
напояване и отводняване, за колективни инвестиции 
и интегрирани проекти.
Във всички областни дирекции на ДФ „Земеделие“ 

е направена организация за бърз прием на заявления 
по подмярката.

 МЛАДИТЕ  ФЕРМЕРИ  ЩЕ
КАНДИДАТСТВАТ  ОТ  ПЪРВИ  ЮНИ 
Приемът по подмярка „Млад фермер“ от новата 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 
г. ще бъде отворен на 1 юни тази година за бюджет 
от 35 млн.евро, съобщи в Пловдив зам.-министърът 
на земеделието и храните Васил Грудев.
Т.нар. подмярка 6.1 ще се нарича „Стартова помощ 

за млади земеделски производители“ и ще подпомага 
модернизирането на стопанствата на млади фермери 
до 40 г. за нови или вече съществуващи стопанства.
Те ще могат да увеличават своята обработваема 

земя, да купуват сгради, да извършват строителство, 
реконструкция или 
ремонт на сгради, 
както и да пазаруват 
селскостопанска тех-
ника, съоръжения и 
оборудване, както и 
да създават трайни 
насаждения и купу-
ват животни.
Могат да бъдат и 

физически, и юри-
дически лица, регистрирани за първи път като земе-
делски производители не по-рано от 14 месеца преди 
датата на подаване на заявлението за подпомагане. 
Трябва да са започнали да се осигуряват като земе-
делски производители не по-рано от 14 месеца преди 
датата на подаване на заявлението за подпомагане, в 
случай че се осигуряват като такива.
Повече точки ще им се начисляват, ако имат за-

вършено средно или висше образование в областта 
на селското стопанство, ветеринарната медицина и/
или икономическо образование със земеделска насо-
ченост, и/или вече са приключили 150 часа курс на 
обучение, ако проектират животновъдни дейности 
или стопанствата им са в преход към биологично 
производство или са станали биологични, както и за 
сектор плодове и зеленчуци.

Внасяне на осигурителните вноски за задължи-
телно здравно осигуряване:
до 30 април
> за самоосигуряващите се лица за задължително 

здравно осигуряване при определяне на окончателна-
та осигурителна вноска за 2014 г. 

> за самоосигуряващите се лица за задължително 
здравно осигуряване при определяне на окончателна-
та осигурителна вноска за минали години в случаите, 
когато са декларирани доходи получени през 2014 г., 
но отнасящи се за извършена трудова дейност през 
минали години, образувана като разлика между но-
воформираната окончателна осигурителна вноска и 
декларираните вече данни за окончателния размер на 
осигурителната вноска за съответната минала година.

> Подаване на Декларация образец № 6 от само-
осигуряващите се лица за дължимите осигурителни 
вноски за предходната календарна година.

> Подаване на Декларация образец № 6 от лицата 
по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване за 
внесените за 2014 г. вноски за държавно обществено 
осигуряване, допълнително задължително пенсионно 
осигуряване и здравно осигуряване. 
Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г. 
до 30 април
> за самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” 

и за допълнително задължително пенсионно осигуря-
ване в универсален пенсионен фонд при определяне 
на окончателната осигурителна вноска за 2014 г. 

> за самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и 
за допълнително задължително пенсионно осигурява-
не в универсален пенсионен фонд, при определяне на 
окончателната осигурителна вноска за минали години 
в случаите, когато са декларирани доходи получени 
през 2014 г., но отнасящи се за извършена трудова 
дейност през минали години, образувана като разлика 
между новоформираната окончателна осигурителна 
вноска и декларираните вече данни за окончателния 
размер на осигурителната вноска за съответната ми-
нала година.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
АПРИЛ 2015 г.

До 25-ти април:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец март за доходи от трудови пра-
воотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания по 
трудови правоотношения, направени през месец март, 
когато пълният размер на начислените от работодате-
ля доходи от трудово правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 април.
До 30-ти април: 
ЗМДТ
 1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък 

за второто тримесечие на текущата година. 
 2. Плащане на данъка върху недвижимите имоти за 

цялата текущагодина с отстъпка от 5 на сто. 
 3. Плащане на  данъка върху превозните средства за 

цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника по  

ЗКПО за първо тримесечие. 
 ЗДДФЛ
1. Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие 

на текущата година за придобити доходи от стопанска 
дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго въз-
мездно предоставяне за ползване на права или имуще-
ство и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 
от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

2.  Внасяне на окончателните данъци по глава шеста 
от ЗДДФЛ за първото тримесечие на текущата година 
и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от 
ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

3. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 
от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица 
през предходната година и внасяне на дължимия по де-
кларацията данък.

4. Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изпла-
тени доходи на физически лица през 2013 г.

5. Подаване на Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ от 
работодателите за доходи по трудови правоотношения, 
начислени и/или изплатени през предходната година в 
полза на чуждестранни физически лица, местни на дър-
жава – членка на Европейския съюз.

6. Предоставяне на информация по електронен път от 
пенсионноосигурителните дружества по глава девета, 
раздел ІІ от Кодекса за социално осигуряване за пенсии-
те, начислени и/или изплатени през предходната година 
в полза на физически лица, местни на друга държава - 
членка на Европейския съюз. 

7. Предоставяне на информация по електронен път от 
застрахователите по смисъла на Кодекса за застрахова-
нето за застрахователни обезщетения/премии, изплате-
ни през предходната година в полза на физически лица, 
местни на друга държава – членка на Европейския съюз, 
при настъпило застрахователно събитие по договори за 
застраховки „Живот“, когато не попадат в друг обмен 
на информация между държавите – членки на Европей-
ския съюз. 
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните премии, 
дължим за предходното тримесечие. 

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от 
ЗДЗП за предходното тримесечие. 

 ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР   
АПРИЛ 2015 г.

 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Кога и за какъв срок може да се получи 
обезщетение за гледане на болен член

от семейството?
> Парично обезщетение при условията и в размера 

на паричното обезщетение за временна
неработоспособност поради общо заболяване се 

изплаща и за:
• гледане или належащо придружаване за медицин-

ски преглед, изследване или лечение в страната или 
в чужбина на болен член на семейството над 18-го-
дишна възраст – на всеки осигурен до 10 календарни 
дни през една календарна година;

• гледане или належащо придружаване за меди-
цински преглед, изследване или лечение в страната 
или в чужбина на болно дете до 18-годишна възраст 
– до 60 календарни дни през една календарна година 
общо за всички осигурени членове на семейството; 
в този срок не се включва времето за гледане на дете 
по т. 3 - 5;

• гледане на дете под карантина до 18-годишна 
възраст, болно от заразна болест – до изтичането на 
срока на карантината;

• гледане на болно дете до 3-годишна възраст, 
настанено в заведение за болнична помощ заедно с 
осигурения – за времето, през което осигуреният е 
бил в заведението;

• гледане на здраво дете, върнато от детско заве-
дение поради карантина – докато трае карантината.

> Паричното обезщетение по горните т. 2, 3, 4 и 5 се 
изплаща и за гледане на дете, настанено при близки, 
роднини или приемно семейство по реда на чл. 26 от 
Закона за закрила на детето.

> За един и същи осигурителен случай за едно и 
също време парично обезщетение за гледане на болен 
член от семейството може да се изплаща само на един 
осигурен член на семейството.

> За гледане на хронично болен член на семей-
ството парично обезщетение се изплаща само при 
изостряне на заболяването.

> За членове на семейството на осигуреното лице 
се считат неговите възходящи и низходящи по права 
линия, съпругът и съпругата.

              -------------------------------
В кои случаи не се изплаща обезщетение?
> Парично обезщетение за временна неработос-

пособност не се изплаща на осигурени лица, които:
• умишлено увреждат здравето си с цел да получа-

ват отпуск или обезщетение;
• нарушават режима, определен от здравните органи 

– само за дните на нарушението;
• са станали неработоспособни поради употреба 

на алкохол, приемане на силно упойващо средство 
без лечебна цел или поради прояви, извършвани под 
въздействието на такива средства;

• са станали неработоспособни поради хулигански 
и други техни противообществени прояви, установе-
ни по съответния ред;

• са станали неработоспособни поради неспазване 
от тях на правилата за безопасна работа, установено 
по съответния ред.

> В случаите по горните т. 3 и 4 срокът, за който не 
се изплаща обезщетение, не може да бъде по-дълъг 
от 15 календарни дни, а в случая по т. 5 – не по-дълъг 
от 3 календарни дни.

> Парично обезщетение за временна неработос-
пособност и за бременност и раждане не се изплаща 
на лица, упражняващи трудова дейност, която е 
основание за осигуряване за общо заболяване и май-
чинство през периодите, за които са издадени актове 
от здравните органи.



ПРЕДПАЗЕТЕ ЯГОДИТЕ
ОТ СИВО ГНИЕНЕ

При влажна пролет ягодовите растения масово се 
нападат от сиво гниене. Болестта се разпознава лес-
но, изразява се в загниване на още зелените плодове. 
Щетите са огромни, тъй като заразата се развива и по 
узряващите, и по зрелите.
Сивото гниене напада още листата, дръжките, цвет-

ните пъпки, венчелистчетата и стъблата на ягодите.
Гъбата, която причинява сивото гниене презимува 

в растителните остатъци. При благоприятни условия през пролетта стават първите заразявания, най-много 
по време на цъфтежа на ягодите. В началния период заразата 
се развива много бавно и не се забелязват видими признаци на 
болни растения. При влажни условия гъбата напада развива-
щите се плодове, като осигурява постоянно наличие на зараза 
през периода на плододаване и зреене. Най-важният фактор за 
развитието на болестта е влажността.
Мерки за борба:
Първо пръскане - в началото на цъфтеж.
Второ пръскане - непосредствено след цъфтежа. Могат да се 

използват следните фунгициди: тирам 80ВГ - 300 г/дка, само 
за първо пръскане, шавит Ф72ВДГ - 200 г/дка и пролектус 50 
ВГ - 80-120 г/дка, 1 ден карантинен срок. 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ 
НА МИРИЗМИТЕ В ДОМА

Забелязали ли сте, че всички къщи и апартаменти 
миришат по различен начин?
Някои те посрещат още от врата с миризма на засто-

ял цигарен дим, а други с аромат на прясно сварено 
кафе и домашно пригот-
вени сладкиши.
За да направите така, 

че вашия дом да мирише 
на дом, а не на заведение 
за обществено хранене, 
трябва да следвате ня-
колко прости правила:

1. Непременно про-
ветрявайте апартамен-

та (къщата) си най-малко три пъти на ден, както и 
отделно след готвене или в случай на каквито и да 
било други форсмажорни ароматни обстоятелства. 
Това ще предотврати абсорбирането на миризмите 
в килимите, дрехите и меката мебел. Освен прове-
тряването, трябва да имате и постоянна вентилация, 
отворени малки прозорчета, вентилатор в банята и 
абсорбатор в кухнята.

2. В спалнята преди лягане на възглавниците кап-
нете капка лавандулово масло и ще спите по-добре, а 
миризмата на застоял дъх по тях ще изчезне. 

3. В микровълновата печка от време на време поста-
вяйте чаша вода с лимонов сок на пълна мощност за 
30 секунди. Така ще унищожите неприятната „микро-
вълнова“ миризма.

4. Ако нещо сте 
загорили в кухня-
та или дълго време 
сте готвили, поста-
вете на котлона за 
30 минути без ка-
пак да ври половин 
литър вода, в която 
има добавен изце-
ден сок от един лимон и пет пъпки карамфил.

5. Веднага след готвене във фурната поставете пор-
токалова кора и я дръжте там, докато изстине фурната.

6. Миризмата носеща се от водопроводните тръби е 
просто ужасна. Затова поставете в отвора на тръбата: 
сода за хляб, едра морска сол и оцет в съотношение 
1:1:2. Дръжте четвърт час и измийте с топла вода.

7. Срещу миризмата в хладилника, можете да из-
ползвате сода за хляб. Например, поставете в хла-
дилника чаша с разтворена сода или поставете сода в 
пластмасов съд с дупки. Може да поставите и отворе-
на кутийка от сода, но я сменяйте на всеки три месеца.  

8. Поставете в ютията не вода, а слаб разтвор на 
есенция от момина сълза, теменужки или портокалов 
цвят.

9. В шкафовете (кутиите) за бельо и на рафтовете в 
гардероба между дрехите поставете ленени торбички, 
в които има зашити: изсушени във фурната портока-
лови кори, кафе на зърна, ванилови шушулки и кане-
лени пръчици.

10. Приборите след ядене на риба изплакнете с оцет, 
а за ръцете си използвайте няколко зърна кафе, като ги 
разтриете около пръстите.

ЛАЛЕТАТА - ПРОЛЕТНИ ПРИНЦЕСИ  
Ако розата е царица на цветята, то лалето е на про-

летта. Това е така, защото от всички луковични рано 
цъфтящи цветя, то е най-ефектно и впечатляващо. 
Пренесено от Средна Азия в края на ХІ век в Холан-
дия, лалето намира своята втора родина, където са съз-
дадени хиляди културни сортове.

Различните сортове ла-
лета, които се отглеждат 
се различават по хаби-
тус, дължина на цветната 
дръжка, големина на цве-
та, форма и окраска, при-
годност за отглеждане на 
открито или за форсаж.
Световната колекция 

от лалета включва голям 
брой сортове, отнасящи се към следните групи:

• І-ва група – ранни лалета;
• ІІ-ра група – средно ранни;
• ІІІ-та група – късни лалета.
Тази класификация е построена преди всичко в за-

висимост от времето на цъфтеж на лалетата.
Агротехниката не е трудна.
Лалетата изискват топли и слънчеви места. Предпо-

читат глинесто-песъчливи почви. Обикновено поли-
ване не се налага, защото вегетацията им е пролетна, 
когато има достатъчно зимна влага в почвата. Тази го-
дина обаче не е така – така, че една поливка ще им се 
отрази положително.
Лалето се размножава чрез луковици, които се за-

саждат през есента – септември-октомври. Дълбочи-
ната на засаждане е около 10-12 см, а разстоянието 
между отделните луковици – 12-15 см. Ако засаждате 
лалетата на повече редове, разстоянието между тях 
трябва да е 20-25 см.

КОГА СЕ ОТБИВАТ ЯРЕТАТА 
Когато липсват стартени смески млечният период 

при яретата може да продължи до 12-15 седмици, 
дори и повече.
Ранното отбива-

не на 6-8-седмична 
възраст на яретата е 
възможно единстве-
но, ако ги захранвате 
с висококачествено 
бобово - люцерново 
или детелиново сено 
и пълноценни стар-
терни смески.
Всички тях може да давате на яретата още от вто-

рата седмица от раждането им.
Отбивайте яретата едва когато те могат самостоятел-

но да приемат дневно по 250 г концентриран фураж
При наличие на пълноценни стартерни смески и 

на висококачествено сено обикновено не настъпват 
смущения в растежа и развитието след отбиване.
Какво да съдържа концентратната смеска:
50%-75% ярма от зърнени фуражи;
20%-30% пшенични трици;
5%-20% шротове.

ПОДМЕНЯЙТЕ ПЕТЛИТЕ 
В резултат на намаленото производство на едно-

дневни пилета от желаните от населението предимно 
общоползвателни породи за яйца  в последните годи-
ни те се осигуряват чрез собствено производство.
Често птиците от тези породи са отглеждани в до-

макинствата много 
години, наблюдава се 
близко родствено съе-
шаване на птиците за 
разплод.
Така е стига до раз-

падане на породните 
линии, от които про-
изхождат домашните 
птици. И резултатът не 
закъснява: налице са 
намалена жизненост и производителност на припло-
дите и редица други нежелателни генетични явления.
От това следва, че през няколко години стопаните 

трябва да си осигуряват поне малко чистопородни 
птици от елитните птицеферми.
И не на последно място, периодически задължител-

но да се подменят петлите.
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МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Ехинацея
Echinacea

Описание: Ехинацеята е многогодишно, тревис-
то цвете. На ръст достига до 1-2 метра. Листенца-
тата му са копиевидни до елипсовидни - дълги са 
10-20 см., а на ширина достигат до 10 см. Подобно 
и на другите от семейство Астрови, венчелистче-
тата на Ехинацеята са подредени в едно съцветие. 
Цветчетата могат да бъдат лилави, жълти или бели. 
Растението цъфти в продължение на 60 дни през 
юли-август. 
Грижи: Ехинацеята пона-

ся без проблеми засушава-
нето. Капковото напояване 
е най-добрият начин за по-
ливане на ехинацеята. Още 
млади растенията са не-
настабилни и трябва много 
внимателно да се почиства 
почвата от плевелите.
Място: Ехинацеята е светлолюбиво растение, 

което вирее най-добре на внимателно обработени, 
суховати почви. Най-подходящите почви за отглеж-
дане на ехинацеята са отцедливите каменливи или 
чакълести, до глинести и варовити почви.
Размножаване: Засажда се през топлите месеци 

от годината. Размножава се чрез семена или чрез 
делене. Семената за разсадите се засяват през май, 
а разсадите са готови за разсаждане в началото на 
септември. Най-интензивният растеж на младите 
растения настъпва от 6-ата до 10-атаа седмица от 
поникването на семената.

В църквата шеф на охранителна фирма се мо-
лил на Бога:

- Помогни, Боже, борчетата да са здрави, пари 
да носят, помогни и тоя ТИР с бензин да мине 
границата, и ни пази от пандиза.
За момент дочул в другия ъгъл пенсионер да 

нарежда:
- Боже, моля ти се нека ми стигне пенсията и 

този месец за хляб, и за мляко, и да мога и тока 
да платя...
Веднага борецът притичал при стареца и ядо-

сано му казал:
- На ти сто евро и стига си занимавал Господа 

с глупости!

СОЛЕНИ МЪФИНИ СЪС
СИРЕНЕ И МАЩЕРКА

Продукти за 12бр.:
- 2 яйца
- 1 ч.ч. кисело мляко
- 1 ч.л. сода
- 1 ч.ч. настъргано сирене 
- 1/2 ч.л. сушена или прясна, 
ситно накълцана мащерка
- 2 ч.ч. брашно
- 1/2 ч.чаша мазнина 
- черен пипер по желание
Приготвяне:
Яйцата  се  разбиват  с 

мазнината, като сместа се 
бърка с вилица. 
Добавя се настърганото сирене и киселото мляко с 

угасената в него сода.
Накрая се слагат пресятото брашно и подправките.
Форми се намазняват и се пълнят наполовина с 

тестото.
Мъфините се пекат на 180 градуса /без вентилатор/, 

около 40 минути.
Поднасят се с айрян.
Могат да се консумират топли и студени.


