
23 декември  2019г. - 5 януари 2020г., година (XV), 50 /735

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

Наближава Коледа и животът ни започва мал-
ко по-малко да се украсява с коледни цветове.
Независимо от това как разбирате Коледа-

та и доколко коледния дух ви допада, едва 
ли си представяте празника без украсеното 
коледно дърво. 
Коледа е християнския празник на Рождест-

вото на Исус Христос, но както в повечето 
християнски празници и в него са преплете-
ни много езически обичаи. Коледното дърво е 
точно такъв обичай. Култ към свещени дървета 
е имало в много религии в древността. В Дре-
вен Египет на почит е била палмата, в Гърция 
– маслината, в Рим – лавровото дърво. Украся-
ването на вечнозелено дръвче символизира на-
деждата, че след зимата ще настъпи пролетта, 
която ще донесе зеленина и поминък.
Традицията за украсяване на елха, каквато 

украсяваме и ние, обаче започва е пределите 
на днешна Германия, където еизческите гер-
мански племена поставяли пред домовете си 
елхичка с настъпването на месец декември. За-
ради вечнозелените си иглички и форма на пи-
рамида елхата е символ на вечно обновяваща-
та се и неумираща природа. Тогава елхичките 
били накичвани със сушени плодове и свещи.
Вместо да бъде забравен обичаят за укра-

сяване на елха след приемането на християн-
ството от германските племена, той станал още 
по-разпространен. Елхата вече се свързвала с 
Рождеството. До 1475 година в Германия ук-
расявали коледните дървета с ябълки, круши 
и други  плодове. Реколтата през тази година 
обаче била много лоша и един стъклар от мал-
кото тюрингийско градче Лауша решил да за-
радва децата и да направи калъпни форми на 
плодове и различни фигури. Така постепенно в 
цяла Германия започнали да украсяват колед-
ните дървета със стъклени играчки. Започнали 
да се правят и гирлянди, които първоначално 

били покривани с 
истинско сребро. 
По площадите на 
градовете също се 
изкарвали големи 
коледни дръвче-
та с украса, около 
които се органи-
зирали Коледните 
празненства.
Така постепен-

но красотата на 
украсената колед-
на елха завладяла 
и други страни 
в Европа. Първо 
в Швеция, Фин-
ландия и Дания, 
а след това и в Англия и Франция. Най-късно 
духът на коледното дръвче превзел САЩ, това 
станало едва в началото на 20-ти век.
Да, коледното дърво е символ на много неща 

- на вярата, надеждата, новото начало. Но най-
вече е символ на доброто, защото независимо 
от всичко, на Коледа всички даваме най-добро-
то от себе си. Както всяка година, така и тази 
жителите на общината са обзети от коледно 
новогодишната суета. По традиция беше укра-
сена голяма елха в центъра на Сатовча, пред 
която жителите и гостите на общината заедно 
отброяват последните секунди на старата го-
дина и посрещат с вино и хоро Новата година. 
С празнична украса за радостно настроение на 
малки и големи, са и много от търговските и 
административни сгради в центъра на Сатов-
ча, както и по населените места в Общината. 
Коледно-новогодишното настроение е задъл-
жително за всички, за да ни завари Новата го-
дина усмихнати и жизнерадостни, с надежда за 
здраве и благоденствие.

НННаббближава КККоледа и животът ни заааапопопооччвчвчва мал бибибиб лилилили покривани с
ИСТОРИЯ НА КОЛЕДНОТО ДРЪВЧЕ  

Общинска  администрация  Сатовча  Ви  пожелава Новата     
2020 година да бъде мирна, изпълнена с добри дела и успешна във 
всичките Ви начинания. 
Весели и щастливи
    празнични дни! 
               д–р Арбен Мименов
   Кмет на община Сатовча 

Физическите лица, регистри-
рани като земеделски стопани, 
имат право да избират реда за 
облагането на доходите от дей-
ността им през 2020 година. 
Правото на избор се упражнява 
с подаване на декларация по чл. 
29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 
31 декември на предходната го-
дина. Изборът е валиден за 5-те 
последователни данъчни години и не е необходимо той да се потвърж-
дава ежегодно с подаване на нова декларация. При облагане по реда, 
предвиден за едноличните търговци, регистрираните като земеделски 
стопани физически лица  не могат да ползват правото за преотстъпва-
не на данъка върху годишната данъчна основа, който е предвиден в чл. 
48, ал. 6 от ЗДДФЛ.
Новорегистрираните  през 2019 г. земеделски производители, могат 

да изберат за същата година да се облагат с данък върху годишната 
данъчна основа по реда, предвиден за едноличните търговци (чл. 28 от 
ЗДДФЛ), като изборът се декларира в годишната данъчна декларация 
по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. В случай, че желаят да продължат с този 
ред на облагане през 2020 г. и следващите четири години, е необхо-
димо да подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 
декември 2019 г.  Образецът на декларацията  за избор на реда за обла-
гането на доходите на земеделските стопани може да бъде намерен на 
сайта на приходната агенция www.nra.bgр, рубриката „За гражданите“, 
в Документи – данъци.
Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов 

упълномощен представител в офиса на НАП по постоянен адрес на 
физическото лице. Декларацията може да се подаде по електронен път 
и по пощата.
Повече информация за избор на реда за облагането на доходите, по-

пълване на декларацията и за плащане на дължимите данъци, земедел-
ските стопани могат да получат на телефона на НАП  0700 18 700 (на 
цена, съобразно тарифата на съответния оператор), напомнят от НАП.

ФФФФиФизизичеческскититее лилицаца ререререггигигисстстрири-

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ФЕРМЕРИТЕ
ИЗБИРАТ КАК ДА СЕ ОБЛАГАТ ДОХОДИТЕ ИМ

Дядо Коледа и тази година не забрави да посети детските градини и детските ясли в общи-
на Сатовча. Белобрадият старец, както всяка година раздаваше подаръци от сърце на всички 
малчугани по време на Коледно-Новогодишните тържества. В своите пожелания към послуш-
ните деца той не забрави да им заръча да бъдат здрави, весели и добри. Кметът на общината 
д-р Арбен Мименов,  както всяка година за новогодишните празници, така и тази предостави 
средства на ръководствата на детските градини и ясли, за да закупят и да зарадват децата с ла-
комства и подаръци. Организираните в детските заведения тържества по случай настъпването 
на празници, бяха изпълнени с много песнички, стихове, с много и различни весели сценки. 
Неуморимите детски учителки се бяха погрижили децата да бъдат добре подготвени, за да 
могат да се представят в своята най-добра светлина пред родители и гости на тържеството.



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

29 Декември 2019, Неделя,
Международен ден на биологичното разнообразие 
Отбелязва се по решение на 49- ата сесия на Общото 

събрание на ООН от 1995г. в деня на влизане в сила през 
1993 г. на Международната конвенция за биологичното 
разнообразие, подписана на 14 юни 1992 г. в Рио де 
Жанейро, Бразилия. Биологичното разнообразие е пре-
върнало Земята в уникално обитаемо място и има важно 
значение за обезпечаване благосъстоянието, прехраната 
и културната цялостност на хората. Поради географското 
си положение, релеф и климатични условия България 
притежава едно от най-богатите сред европейските страни 
и най- съхранено биологично разнообразие. 

31 Декември 2019, Вторник,
Новогодишна нощ 
Нова година е празник, при който се 

отбелязва краят на текущата и начало-
то на следващата календарна година. 
Всички култури, използващи годишен 
календар, празнуват в някаква форма 
Нова година. Посрещането на новата 
година датира отпреди 4 000 години, 
когато на първия ден от новата година 
(„Акиту“) са се организирали празнен-

ства в древен Вавилон. За римляните новата година е започвала от 1 април - денят в който 
встъпвали в длъжност новоизбраните консули. Но през 153 г. пр. Хр. избухва голямо 
въстание против римската власт в Иберия, което налага консулите, които са били и глав-
нокомандващи армията, да заемат постовете си предсрочно на 1 януари. Този прецедент 
се превръща в традиция. С въведения през 45 г. пр. Хр. Юлиански календар промяната 
вече е окончателна. На 1 април започва да се празнува „лъжливата“ нова година и посте-
пенно този ден се превръща в празник на шегите и смеха. В Египет през 4241 г. пр. н.е. в 
Хелиополис е създаден най-древният календар, в който годината е разделена на 12 месеца 
и има 365 дни. В него новата година започва през месеца на разливането на Нил - Юли. 
Този календар бил използван в Египет до въвеждането на Юлианския през 26 г. пр. н. е. 
През 2700 г. пр. н. е. китайците съставили свой цикличен календар, според който ново-
годишните тържества, наричани „Празник на пролетта“, траят 3 дни и се честват през 
февруари. Едва 3 000 г. по-късно те приели, че годината има 365 и половина дни. От 1949 
г. в Китай се използва Григорианският календар, но и сега в някои области продължават 
да си служат с цикличния. Според древния японски календар, всяка година преминава под 
знака на един от всичките 12 зодиакални символа: плъх, бивол, тигър, заек, дракон, змия, 
кон, овца, маймуна, петел, куче и прасе. Новогодишният празник трае от 30 декември 
до 3 януари и се отбелязва с 108 камбанни удара. Според индийския календар от 1952 г. 
новата година започва на 22 март, а високосната - на 21 
март. Виетнамската Нова година, наричана „празник Тет“, 
се празнува според лунния календар.

 1 Януари 2020, Сряда,
Международен ден на молитвата за мир 
Отбелязва се от 1967 г. Обявен от папа Павел Шести 

в рамките на католическата общност. Ден на световното 
семейство. Чества се от 2007 г. по инициатива на амери-
канската фондация „Световно семейство” с подкрепата на 
Конгреса (Парламента) на САЩ и на Общото събрание на 
ООН като ден на мира и разбирателството между хората и народите, за обединението на 

човечеството в едно световно семейство. 
Ден на Свети Василий Велики (Васильовден)
Имен ден празнуват: Васил, Василка, Василия, Васи-

лена, Веселин, Веселина, Весела, Василий, Василина, 
Васияна, Васо, Влада, Властин, Властина, Властомир, 
Влайко, Ваца, Въло, Въла, Въто, Царена, Царил, Царила. 
На 1 януари източноправославната църква празну-

ва Васильовден или Сурваки На този ден източните 
християни почитат паметта на Св. Василий Велики. 
Един от великите философи и писатели на ранно-
християнската църква. Празничната трапеза на Ва-

сильовден е богата и блажна. Трапезата се прекадява с тамян, за да се прогонят злите 
духове. На празничната трапеза, освен новогодишната баница с късмети присъства и 
свинска пача приготвена от коледното прасе. В някои райони на страната в това число 
и Еленския край се коли петел. Обикновено той се приготвя с кисело зеле. На масата 
също трябва да има плодове и пуканки. Наред с Коледа и Сурваки може да се причисли 
към най-мистичните български празници, защото по-голяма час.

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ НА ИМЕТО НА ХРИСТО ФОТЕВ 
Краен срок: 1 януари 2020 г.
Приемат се стихосбирки, издадени през 2018 и 2019 г.
В конкурса могат да участват български автори (не се 

приемат стихосбирки, издадени посмъртно).
Книгите се оценяват от жури, което включва по един 

представител на СБП, Сдружение на български писа-
тели, Община Бургас и двама писатели от Бургас и се 
утвърждава от кмета на града.

24 Декември 2019, Вторник,
 Бъдни вечер
 Бъдни вечер е един от най- 

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

25 Декември 2019, Сряда,
 Рождество Христово, Коледа 
Имен ден празнуват: Емил, Ицо, Ичо, 

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

на 25 декември. Той е своеобразно 
продължение на Бъдни вечер. Според 

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

27 Декември 2019, Петък, 
Свети първомъченик и архидякон Стефан (Стефановден) 
Имен ден празнуват: Венчо, Венцислав, Венцислава, Запрян, 

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

Имало едно време един цар. Той решил да 
изпита добродетелта на народа си, затова по-
строил път и обявил, че за един от миналите по 
него ще има голяма награда. Хората мислели, 
че наградата ще се даде на първенеца и се за 
надпреварвали - кой с карета, кой тичешком, кой 
яхнал кон - всеки бързал да стигне пръв. Когато 
достигнели края на друма, всички се оплаквали 
на царя, че на средата му имало огромна канара 
и заобикалянето и ги бавело.
Последен и много уморен пристигнал един 

сиромах. Той носел кесия, пълна със злато. Пок-
лонил се на владетеля и му я подал. Намерил 
я бил под канарата, когато я отместил от пътя. 

Това го било забави-
ло толкова.
Царят се усмихнал 

и рекъл:
-  Това  е  награ -

дата. Тя е за теб, 
защото ти единствен 
не спести силите си 
да  направиш  пътя 
по-приятен и лек за 
тези след теб.
Блажени ония, които без да чакат 

нищо в замяна, са сторили нещо добро 
за останалите

ПРИТЧА: ТЕЗИ СЛЕД ТЕБ



Въпрос: Разведена съм и имам двама сина, единият 
с 95% ТЕЛК с право на чужда помощ, осигурявам се на 
600 лв. и получавам минимална месечна издръжка от 
бившия ми съпруг, а именно 130 лв. на дете. Подадох 
заявление за Месечна помощ за дете по чл.7 от ЗСПД 
и получих отказ на основание прекалено висок доход. 
Как ДСП е изчислила брутния ми доход?
Отговор на МТСП: На основание чл. 4а от Закона 

за семейни помощи за деца (ЗСПД) право на месечни 
помощи за отглеждане на дете до завършване на средно 
образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 
7 от ЗСПД имат семействата със средномесечен доход 
на член от семейството за предходните 12 месеца, 
по-нисък или равен на дохода, определен за целта в 
Закона за държавния бюджет на Република България 
за съответната година, но не по-малък от предходната 
година. За 2019 г. при средномесечен доход до 400 лв. 
на член от семейството помощта се предоставя в пълен 
размер, а при средномесечен доход от 400,01 лв. до 500 
лв., включително, помощта по чл. 7 от ЗСПД се пре-
доставя в размер на 80% от пълния размер на помощта. 
Съгласно §1, т. 2 от Допълнителни разпоредби на ЗСПД 
по смисъла на този закон „доход“ са всички брутни 
доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица, както и 
получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипен-
дии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 
103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите 
на учащите се до завършване на средно образование, 
но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, 
както и помощите и средствата, получени по този закон 
и по Закона за закрила на детето и Закона за хората с 
увреждания. Същевременно, помощта се отпуска на 
семействата, които отговарят и на останалите условия, 
определени в чл. 7, ал. 1 от ЗСПД, а именно – живеят 
постоянно в страната; детето: не е настанено за отглеж-
дане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона 
за закрила на детето; редовно посещава подготвител-
ните групи в детските градини или подготвителните 
групи в училищата за задължително предучилищно 
образование на децата, освен ако това е невъзможно 
поради здравословното му състояние; до завършване 
на средно образование, но не повече от 20-годишна 
възраст, редовно посещава училище, освен ако това 
е невъзможно поради здравословното му състояние; 
има направени всички задължителни имунизации и 
профилактични прегледи съобразно възрастта и здра-
вословното му състояние; живее постоянно в страната. 
Следва да имате предвид, че съгласно ЗСПД отказът за 
отпускане на семейна помощ за деца се мотивира. Запо-
ведта за отказ се съобщава писмено на лицето, подало 
молбата, в 7-дневен срок от издаването й и подлежи 
на обжалване по установения в закона ред. Съгласно 
чл. 81, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 
индивидуалните и общите административни актове 
могат да бъдат оспорени по административен ред пред 
непосредствено по-горестоящия административен ор-
ган. В тази връзка, за разглеждане на случая моля да се 
обърнете с повече конкретни данни по компетентност 
към съответната Регионална дирекция за социално 
подпомагане, която има правомощията да отмени или 
потвърди заповедта за отказ, издадена от директора на 
дирекция „Социално подпомагане“.

КОГА МОГА ДА СКЛЮЧА ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОР
В Кодекса на труда са уредени възможности за до-

пълнителен трудов договор при един и същ или при 
друг работодател.
Все по-често хората с постоянен трудов договор 

имат желание или им се налага да започнат да работят 
и допълнително на втора работа. 
Някои правят това постоянно, а други за определен 

период от време, например за няколко седмици или 
месеци. Добре е работещите да знаят, че в закона има 
определени изисквания, които трябва да се спазват, 
когато се сключва допълнителен трудов договор.
В Кодекса на труда са уредени възможности за до-

пълнителен трудов договор при един и същ или при 
друг (втори) работодател. 
Работникът или служителят може да сключва тру-

дови договори и с други работодатели за извършване 
на работа извън установеното за него работно време 
по основното трудово правоотношение (външно 
съвместителство), освен ако не е уговорено друго в 
индивидуалния му трудов договор по основното му 
трудово правоотношение. 
Също така обаче законът позволява и служителят да 

може да сключи и втори трудов договор с работодате-
ля, при когото работи, за извършване на работа, която 
не е в кръга на неговите трудови задължения, извън 
установеното за него работно време.
Няма ограничения за боря на допълнителните тру-

дови договори, които работникът може да сключи. Те 
могат да бъда два, три, четири, пет и т.н на брой.
Следва да имате предвид обаче, че има ограничения, 

свързани с продължителността на работното време, 
които са въведени от закона. Максималната продъл-
жителност на работното време по трудов договор за 
допълнителена работа, без значение от броя на до-
говорите, заедно с продължителността на работното 
време по основното трудово правоотношение (т.е по 
първия трудов договор) при подневно изчисляване на 
работното време не може да бъде повече от: 

-  40 часа седмично - за ненавършилите 18-годишна 
възраст работници и служители;

- 48 часа седмично - за другите работници и служи-
тели. При изричното им писмено съгласие работниците 
и служителите на възраст над 18 г. могат да работят и 
повече от 48 часа.
За да работи повече от 48 часа седмично, работникът 

или служителят по чл. 110 и 111 дава писменото си 
съгласие за това на работодателя, при когото работи 
и на работодателя по втори (трети, четвърти и т.н) 
трудов договор.
Във всички случаи на полагане на допълнителен труд 

общата продължителност на работното време не може 
да нарушава непрекъснатата минимална междудневна 
и седмична почивка на работниците, установена по 
закон. А законът предвижда, че работещия има право 
на непрекъсната междудневна почивка, която не може 
да бъде по-малко от 12 часа.
Също така при петдневна работна седмица служи-

телят има право на седмична почивка в размер на два 
последователни дни, от които единият е по начало в 
неделя. В тези случаи на работника или служителя се 
осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична 
почивка.

До 25-ти декември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя 

на авансовия данък, удържан 
през месец ноември за доходи 
от трудови правоотношения.  

2. Внасяне от работодателя 
на авансовия данък, опреде-
лен по реда на чл. 42, ал. 6 от 
ЗДДФЛ върху брутния раз-
мер на сумата от частични-
те плащания по трудови правоотношения, направени 
през месец ноември, когато пълният размер на начис-
лените от работодателя доходи от трудово правоотно-
шение за този месец не е изплатен до 25 декември.
До 31-ви декември: 
ЗМДТ
1. Краен срок за подаване на декларация по чл. 61х 

от ЗМДТ и за плащане на данъка за таксиметров пре-
воз на пътници за следващата година /данъкът се пла-
ща при получаване на разрешението за упражняване 
на дейността/.

2. Подаване на декларация за освобождаване от так-
са за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, ко-
ито няма да се ползват през цялата следваща година.
ЗКПО
1. Подаване на декларация по чл. 259, ал. 1 от ЗКПО 

за упражняване на  правото  на избор за облагане с 
данък върху дейността от опериране на кораби.

2. Подаване на декларация по чл. 202а, ал. 4 от ЗКПО 
от чуждестранни юридически лица, които са избрали 
да преизчислят данъка, удържан при източника.

3. Деклариране и внасяне на данъка върху допълни-
телните разходи на народните представители.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ФЕРМЕРИТЕ ИЗБИРАТ 
КАК ДА СЕ ОБЛАГАТ ДОХОДИТЕ ИМ   

Физическите лица, регистрирани като земеделски 
стопани, имат право да избират реда за облагането на 
доходите от дейността им през 2020 година. Правото 
на избор се упражнява с подаване на декларация 
по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември 
на предходната година. Изборът е валиден за 5-те 
последователни данъчни години и не е необходимо 
той да се потвърждава ежегодно с подаване на нова 
декларация. При облагане по реда, предвиден за ед-

ноличните търговци, регистрираните като земеделски 
стопани физически лица  не могат да ползват правото 
за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна 
основа, който е предвиден в чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ.
Новорегистрираните  през 2019 г. земеделски про-

изводители, могат да изберат за същата година да 
се облагат с данък върху годишната данъчна основа 
по реда, предвиден за едноличните търговци (чл. 28 
от ЗДДФЛ), като изборът се декларира в годишната 
данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 
г. В случай, че желаят да продължат с този ред на 
облагане през 2020 г. и следващите четири години, е 
необходимо да подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 
от ЗДДФЛ в срок до 31 декември 2019 г.  Образецът 
на декларацията  за избор на реда за облагането на 
доходите на земеделските стопани може да бъде на-
мерен на сайта на приходната агенция www.nra.bgр, 
рубриката „За гражданите“, в Документи – данъци.
Декларацията се подава лично от земеделския сто-

панин или негов упълномощен представител в офиса 
на НАП по постоянен адрес на физическото лице. 
Декларацията може да се подаде по електронен път 
и по пощата.
Повече информация за избор на реда за облагането 

на доходите, попълване на декларацията и за плащане 
на дължимите данъци, земеделските стопани могат 
да получат на телефона на НАП  0700 18 700 (на 
цена, съобразно тарифата на съответния оператор), 
напомнят от НАП.

НАП ВНЕДРИ НОВА Е-УСЛУГА 
„СПРАВКА ЗА ВЪЗЛОЖЕНИТЕ

ПРОВЕРКИ И РЕВИЗИИ“  
От 10 декември 2019 г. 

на Е-портала на НАП е 
публикувана нова елек-
тронна услуга „Справка 
за възложените проверки 
и ревизии“. Услугата  е 
със свободен достъп и 
предоставя възможност 
за получаване на инфор-
мация, относно възложе-
ните проверки и ревизии. 
Услугата може да бъде 
получена във всяка териториална дирекция и офис 
на Националната агенция по приходите, а също така 
и чрез Е-услуги със свободен достъп на портала за 
електронни услуги, предоставяни от НАП на адрес: 
(https://nap.bg/).
Справката за възложените проверки и ревизии, ге-

нерирана от информационната система на НАП може 
да бъде получена:

- на място в териториалните дирекции и офиси на 
НАП след предоставяне на информация, съдържаща 
уникален идентификационен код (УИН) на провер-
ката/ревизията – получава се след назначаването й, и 
идентификационен номер на лицето. По отношение 
на възложените проверки в обекти, при който няма 
данни за идентификатор на лицето се допуска въ-
веждането само на  уникален идентификационен код 
на проверката.

- след подаване на електронна заявка за Е-услуги 
със свободен достъп на портала за електронни услуги 
на НАП, съдържаща УИН на проверката/ревизията 
и идентификатор – ЕГН, БУЛСТАТ, ЛНЧ на лицето.
Чрез получената информация, проверяваното лице 

може да се увери, че проверката е истинска, а не е 
обект на злонамерени действия, подробно да се за-
познае с вида и обхвата на ревизията, срока, екипа 
и описание на производството и да получи богата 
допълнителна информация, относно законовата рамка 
на контролните производства.
Новата услуга ще осигури по-голяма прозрачност, 

относно действията, извършвани от органите по при-
ходите в НАП, в хода на контролните производства, 
а също така и по-голяма информираност на задълже-
ните лица за техните права и задължения.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ДЕКЕМВРИ 2019г.

Въпрос: Защо се търси информация-бележка 
за имунизацията на децата за детските добавки, 
след като няма никакво значение имат- нямат 
имунизации и добавки им се отпускат, Масово има 
деца да са без пълни имунизации, а са с добавки?!
Отговор на МТСП: Сред условията за отпус-

кане на месечни помощи за отглеждане на дете до 
завършване на средно образование, но не повече от 
20-годишна възраст, регламентирано в чл. 7, ал. 1 т. 
4 от Закона за семейни помощи за деца е, че детето 
има направени всички задължителни имунизации 
и профилактични прегледи съобразно възрастта и 
здравословното му състояние. Съответно, на основа-
ние чл. 17, ал. 3, т. 7 от Правилника за прилагане на 
Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) в слу-
чаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ 
не може да получи информацията по служебен път, 
към заявлението декларация се прилага служебна 
бележка, издадена от личния лекар на детето, а при 
липса на избор на личен лекар – от регионалната 
здравна инспекция, удостоверяваща, че всички за-
дължителни имунизации и профилактични прегледи 
съобразно възрастта и здравословното състояние на 
детето са извършени. Следва да имате предвид, че 
съгласно чл. 17, ал. 17 от ППЗСПД помощта по чл. 
7 от Закона за семейни помощи за деца се отпуска 
и в случай, че всички задължителни имунизации и 
профилактични прегледи на детето не са извършени 
поради отлагане по медицински противопоказания 
или по причини, независещи от родителите или от 
лицата, които полагат грижи за детето, като това се 
удостоверява със служебната бележка по ал. 3, т. 7, 
само в случаите, в които тази информация не може 
да бъде получена по служебен път.



ПОДХОДЯЩИ ЦВЕТЯ
ЗА СЕНЧЕСТИТЕ МЕСТА В ГРАДИНАТА
Дърветата и хра-

стите в градината 
дават разсеяна или 
плътна сянка, коя-
то затруднява раз-
витието на голяма 
част от растения-
та. Много красиво 
изглеждат затреве-
ните и добре под-
държани градини. 
Вариантите за това 
са много и различ-
ни – интересно ре-
шение е засаждането на цветя в пристволните кръго-
ве, създаването на цветни петна, лехи и др. Когато те 
нацъфтят се получават фантастични цветни рисунки.
Какви цветя са подходящи за сенчестите участъци?
Цветя могат да се развиват добре под всички дър-

вета и храсти, но е важно да се намерят подходящите.
Под ореха, противно на повечето схващания, се 

чувстват добре: момина сълза, папрати, маточина, 
хоста, кокичета и нарциси.
Под ябълките – минзухари, мускари (кукувиче гроз-

де), нарциси, маргаритки, теменужки, незабравки, 
кампанули (камбанки), божури, котенца, циганчета, 
тагетиси, латинки и лилиуми.
Левурдата е много непретенциозно растение и расте 

добре под кайсии, череши и ябълки.
Момината сълза е незаменима за цветни лехи и трев-

ни площи, разположени на много сенчести места. През 
пролетта тя радва с многобройните си дребни цветове, 
имащи деликатен аромат, привличащ много опрашите-
ли (медоносно растение), а през лятото с буйни листа 
и атрактивни оранжево-червени плодове (кълбовидна 
ягода), образуващи плътен килим. Момината сълза е 
многогодишно растение, което е в състояние да под-
чертае всякакаво цветно оформление, разпространява 
се много бързо и може да се нарече агресивно, защото 
са достатъчни само няколко коренчета и скоро земята 
ще бъде покрита много плътно. Коренищата се разде-
лят и засаждат през есента и пролетта. Възможно е да 
се размножава и чрез семена.
Под крушите могат да се засаждат маргаритки, иг-

лики, флокс, декоративна ягода, тагетиси и кампанула.
Под сливите добре виреят луковични и иглики.
Под иглолистните видове – каменоломка, млечка, 

синчец, кокиче, тлъстига, нарциси и нискорасли лалета.
Под бреза – дива ягода, бергения, хоста, лилиуми, 

арункус (многогодишно тревисто растение от сем. Ро-
зоцветни), срещниче и др.

КАК ДА ПРЕМАХНЕМ ХЕРПЕС?    
Херпесът е вирусно заболяване, което засяга мнозина 

от нас. Всъщност мнозина от нас се заразяват с него още 
в детска възраст, като през годините заболяването се реак-
тивира при спад на имунитета и се проявява с характерен 
болезнен обрив, обикновено в областта на устата и лицето.
Обривът от херпес е силно болезнен и сърбящ, като 

според тежестта на инфекцията той може да се задържи 
от няколко дни до няколко седмици, като в този период 
човек може да предаде заболяването и на друг. 
Затова мно-

зина се питат 
как да премах-
нем херпес.
Важно е да 

отбележим, че 
пълното ели-
миниране на 
вируса херпес 
симплекс от 
организма на 
човек на прак-

тика е невъзможно. След овладяването на обрива, 
той ще продължи да се манифестира периодично при 
силен стрес, спад на имунитета, при други вирусни 
заболявания и т.н.
Но можем да се опитаме да премахнем херпеса, 

докато е в активната си форма или поне да ограничим 
времето, в което неприятните пъпки ще ни тормозят.
В аптеката има широка гама препарати за лечение 

на херпес, които са изключително ефективни още при 
първите симптоми на заболяването. Те се прилагат 
лесно и значително съкращават времето за излекува-
не, като същевременно предпазват и от пренасяне на 
заразата върху други здрави участъци от лицето или 
устата. Единственият им недостатък е сравнително 
високата цена.
Ако не сте привърженик на традиционната меди-

цина, може да се опитате да премахнете херпеса и с 
помощта на природни илачи. Ефективен за борба с 
херпес е 20 % спиртен разтвор на прополис или дори 
само натурално пчелно млечице. 
Народни лечители са имали своя рецепта за премах-

ване на херпес, той е препоръчвал засегнатото място 
да се маже с чист зехтин или бадемово масло.
Може да третирате засегнатия от обрив участък 

с тампон, потопен в 2 % разтвор борова вода или в 
отвара от жълт кантарион. 
За ограничаване на растежа на херпеса може да 

натъркате мястото със сок от лимон, да му поставяте 
компреси с ледени кубчета от замразена отвара от 
невен и лайка.
Може би най-ефективният нетрадиционен метод за 

премахване на херпес е в неговото изгаряне. Малка 
чаена лъжичка се нагрява на котлона или с помощта на 
запалка, след което се допира до засегнатия участък, с 
цел за изгори мехурите. Повтаря се при нужда, докато 
бъдат обработени всички. Болезнено е, но ефективно. 

ДРЪВЧЕТАТА СЕ ВАРОСВАТ НАЕСЕН
НЕ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА  

Днес повечето 
постъпват така - 
напролет почистват 
дворовете си и на-
мазват с вар ство-
ловете на овощни-
те дръвчета. Става 
чисто и приветли-
во. Дотук добре. 
Само че варосване-
то придобива сми-
съл и значение на 
растително защит-
но средство един-
ствено, когато е направено преди зимните студове.
Вярно е, че варта има дезинфекционни свойства, 

но срещу причинителите на болестите по растения-
та и вредните насекоми не действа. Ползата идва от 
това, че е бяла. Тъмната кора се загрява от слънцето 
в ясните и студени тихи дни през зимата, темпера-
турата се повишава често много градуси над нулата, 
докато температурата на неогряваната част от север-
ната страна остава ниска. Загрятата част се разширя-
ва, другата - не. На следващия ден става същото. При 
това свиване и разпускане кората се отделя от дър-
весината. Така се появяват “секторни измръзвания”. 
Понякога, особено при овощни видове, при които и 
без това спойката между кората и дървесината е по 
слаба, цялата кора се отделя. Тя не може да провежда 
соковете и още в ранна пролет цялото растение за-
гива. На това се дължи апоплексията, от която често 
изсъхват кайсиите. Боядисана в бяло с вар кора по-
слабо се нагрява и така се избягват резките промени.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

ЧАЙ ОТ БЯЛ РАВНЕЦ И МЕНТА
ЗА ЗДРАВИ ЗЪБИ И СТОМАХ

Храненето започва от устата! Това правило днес 
много често се забравя. Свикнали сме да живеем 
забързано и едно от нещата, които пестим е времето 
за спокойно хапване. Яденето се хапва набързо, без  
да се сдъвква добре, това е  редовна грешка. 
За да не разстроим стомаха си, се смята дори, че 
една хапка трябва да се сдъвче 32 пъти, колкото зъби 
има човек, за да се усвои много бързо по-нататък по 
веригата. Целта е  тялото да  обработи погълнатата 
храна с по-малко енергия и тя да се запази, за да се 
чувства човек напр. по-енергичен. Може и 32 пъти 
за всяка хапка да е много, но така или иначе добре 
смляната в устата храна е гаранция за по-здрав сто-
мах и за повече здраве като цяло.

Комбинацията от 2  билки: мента и бял равнец може 
да ни е в помощ, както за здрави зъби, така и за здрава 
храносмилателна система.    
Който потърси причината за появата на кариеси в 
устата си, ще открие, че има лошо храносмилане. 
Затова белият равнец с полезните си горчиви веще-
ства и флавоноиди, а ментата – със своите танини и 
етерични вещества укрепват стомаха и червата. Чаят 
от 2 –те билки е много полезен и за сърцето.
Рецепта:
Смесете по равни количества от натрошените на 
ситно бял равнец и мента. Вземете от количеството 
2 ч.л. и залейте с 250 мл. вряла вода. Дръжте захлу-
пено 15 мин, след това- прецедете. Ако имате лошо 
храносмилане пийте по-дълго сутрин и вечер по 1 
ч.ч от този чай. 
За здрави зъби по-добре пийте чай, който не е 
подсладен. 

 „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!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Нова Година. Леко пийнал Дядо Коледа влиза 
с торбата с подаръци при очакващите го деца в 
детската градина. Посядва тежко и пита децата:

- Деца, искате ли подаръци?
- Да-а-а-а!
- А ще ми решите ли една задачка преди това?
- Да-а-а-а!
- Слушайте задачката: Дядо Коледа носи пода-

ръци в десет детски градини за една вечер. Във 
всяка градина му плащат по 50 лева. Колко пари 
ще вземе за тази вечер Дядо Коледа?

- 500! 500! - викат децата.
Дядо Коледа прави нацупена физиономия:
- Ще вземе друг път! А данъците!

ЯХНИЯ ОТ ЗЕЛЕН ФАСУЛ С КАРТОФИ       
Необходими продукти:

- 750 гр картофи 
- 1 буркан стерилизиран зелен фасул (680 гр.) 
- 350 гр смлени домати (домати на парчета) 
- 2 глави лук 
- 2 моркова 
- 1 пиперка 
- 5 с.л. зехтин или олио 
- 1 с.л. червен пипер 
- 1 ч.л. сух джоджен 
- 2 кубчета телешки (зеленчуков) бульон 
- 4 скилидки чесън 
- сол на вкус 

 Приготвяне: Лу-
кът, морковите и пи-
перката се нарязват 
на дребно и се за-
душават в зехтина 
за десетина минути. 
Добавя се червения 
пипер и веднага след 
това доматите и от-
варата от фасула. Слагат се кубчетата бульон, наря-
заните на едри парчета картофи и една ч.ч. гореща 
вода. Ястието се оставя да къкри на бавен огън около 
двайсетина минути, след което се прибавя и зеления 
фасул, джоджена и чесъна, нарязан на ситно. Ако е 
необходимо се добавя още малко гореща вода. Яхнията 
се доварява още десетина минути.


