
21 - 27 март 2016г., година (XII), 12 /544

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

Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 
март 2016 г., физическите лица могат да ползват 5% от-
стъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна 
декларация, съобщават от НАП. Допълнително условие е 
и да нямат подлежащи на принудително изпълнение пуб-
лични задължения към момента на подаване на деклара-
цията, както и да внесат целия размер на данъка за довна-
сяне в срок до 3 май 2016 г.
Срокът за подаване на данъчните декларации за облага-

не на доходите за 2015 г. изтича на 3 май 2016 г. (30 април 
е в събота, а 2 май е почивен ден - Великден). Най-лесно и 
бързо формулярите могат да се подадат по електронен път 
без електронен подпис. За целта е необходим ПИК, който 
се издава безплатно в офисите на НАП.
До този момент общо подадените декларации в цялата 

страна са 73 700, като 25 300 от тях са подадени по елек-
тронен път. От тях 13 300 формуляри са изпратени в НАП 
с ПИК, а 12 000 – с електронен подпис.
Информация за деклариране и плащане на данъци и 

осигурителни вноски граждани и фирми могат да получат 
в работно време на телефона на Информационния център 
на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.

През 2012 г. общото събрание на ООН одобри, че от 2013 година 20 март 
се обявява за ден на щастието.

„Преследването на щастието е фундаментална човешка цел”, се казва в 
резолюцията, приета с консенсус от делегатите на 193-те страни предста-
вени в ООН.
Щастието е във всичко и ние можем да го получим от всичко и от всеки, 

въпросът е да го приемем, а не да бягаме от него. Можем да „раздаваме” ус-

мивки. По този начин ще се чувстваме добре, а и ще заразяваме околните с позитивното 
си настроение, което е ключът към истинското щастие.
А има ли по-голямо щастие на света от детската усмивка?!
По този повод учениците от СОУ „Св. Климент Охридски”- село Слащен, се включи-

ха в организирано мероприятие под надслов „УСМИХНИ СЕ”
Децата от начален етап пресъздадоха щастието под формата на рисунки, постери и 

комикси. Участваха и с любимите си спортни занимания –детски  футбол, народна топ-
ка, гимнастически съчетания с обръчи. С развлекателно-музикална програма завърши  
този усмихнат ден, като всички участници си пожелаха повече щастие, мир и любов.

ОТСТЪПКА ОТ 5%, АКО ПОДАДЕМ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ИНТЕРНЕТ ДО 31 МАРТ

СХЕМА ЗА МЛАДИ ФЕРМЕРИ В КАМПАНИЯТА
ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2016

 Бюджетът за Кампания 2016 е в размер на 2.0 млн. лева.
За разлика от мерките за подпомагане на млади 

фермери по Програмата за развитие на селските 
райони, подпомагането е на годишна база. Канди-
датите трябва да декларират площи по Схемата за 
единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за 
подпомагане, като субсидия се отпуска за първите 
до 30 ха допустими площи по СЕПП. Плащането 
по схемата е надбавка от 25% от плащането на хек-
тар по СЕПП.

1) Възраст: Допустими кандидати са млади земе-
делски стопани на възраст до 40 г. в годината на 
първо подаване на заявление. Земеделските сто-
пани, които са заявили участие през 2015 г. могат 
да продължат да бъдат допустими за подпомагане 
по схемата до 5-та година от създаване на стопан-
ството дори през 2016 г. да надхвърлят 40 г. възраст 
(през 2016 г. отново трябва да заявят участие по 
схемата в заявлението за подпомагане).

2) Участници: По схемата могат да кандидатстват 
както физически, така и юридически лица. Услови-
ето за участие на юридически лица е ефективният 
и дългосрочен контрол по отношение на решения-
та, свързани с управлението, ползите и финансови-
те рискове, да се упражнява от физическо лице на 
възраст до 40 години.
Физически лица упражняват ефективен и дълго-

срочен контрол върху юридическо лице по отноше-
ние на решенията, свързани с управлението, пол-
зите и финансовите рискове, ако: а) са управители 
или председатели и/или са повече от половината от 

членовете на управителния орган на дружеството 
или кооперацията и б) притежават повече от поло-
вината от гласовете в общото събрание на друже-
ството или кооперацията; или в) са повече от поло-
вината от неограничено отговорните съдружници, 
които управляват дружеството; или г) притежават 
капитала на еднолично търговско дружество.

3) Период на подпомагане. Стопанството трябва 
да е създадено преди не повече от 5 години преди 
кандидатстването по схемата. За създаване на сто-
панството се отчита: датата на регистрация на кан-
дидата за първи път като земеделски стопанин по 
реда на Наредба № 3 от 1999 г.;  датата на подаване 
от кандидата на заявление за подпомагане; датата 
на започване на осигуряване на кандидата като зе-
меделски производител, в случай че се осигурява 
като такъв; датата на вписване в регистъра по чл. 
137, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност.

4) Документи. Кандидатите, които завяват за 
първи път през 2016 г. участие по схемата трябва 
да предоставят до 1 декември 2016 г. в съответна-
та областна дирекция на ДФ „Земеделие“ един от 
следните документи за придобити професионални 
умения и познания: а) завършено средно образо-
вание в областта на селското стопанство или вете-
ринарната медицина, и/или б) завършено средно 
икономическо образование със земеделска насоче-
ност, и/или в) завършено висше образование в об-
ластта на селското стопанство или ветеринарната 
медицина, и/или г) завършено висше икономиче-

ско образование със земеделска насоченост, 
и/или д) удостоверение за завършен курс от 
минимум 150 часа или свидетелство за по-
лучена степен на професионална квалифи-
кация в областта на селското стопанство.
ВАЖНО! Съгласно Делегиран регламент 

на Комисията (ЕС) 639/2014, плащане по 
схемата повече не се отпуска, ако млади-
ят земеделски стопанин е престанал да уп-
ражнява ефективен и дългосрочен контрол 
върху юридическото лице. Ако се установи, 
че кандидат е предоставил неверни сведе-
ния, за да спази изискванията на схемата, 
се налага санкция в размер на 20% от сума-
та, която е получил или би получил.

ОБЛЕКЧАВАТ  ИЗИСКВАНИЯТА  КЪМ 
ЖИВОТНОВЪДНИ  ОБЕКТИ

Министерството на земеделието и храните облекчава 
изискванията към животновъдните обекти с готвените 
промени в Наредба № 44/2006 за ветеринарномеди-
цинските изисквания към животновъдните ферми. С 
измененията се цели предоставяне на по-големи въз-
можности за развитие на сектор „Животновъдство“. 
Проектонаредбата е публикувана за обществено об-
съждане на официалния сайт на Министерството.
По искане на бранша с цел гарантиране на биосигур-

ност, за отглеждане на свине в индустриална ферма, 
във фамилна ферма тип А или тип Б – минималните 
разстояния между два различни обекта, отглеждащи 
един и същ вид животни е не по-малко от 500 м.
С частичното отпадане на някои параметри се съз-

дава възможност за по-лесно изпълнение и контрол от 
страна на всички заинтересовани страни, като едно-
временно са съобразени с европейските норми и изис-
квания за хуманно отношение към животните.
Промените в проектонаредбата са изготвени в съ-

трудничество с браншовите организации в сектор 
„Животновъдство“.



Краен срок: 31 март 2016 г., 13:00 часа 
българско време 
По настоящата Покана за подаване на 

предложения в сферата на Училищното 
образование ще бъде отпускана финансова 
подкрепа на организации, които работят 
в сътрудничество с други организации 
от програмни и партниращи държави по 
Програма „Еразъм+“. Стратегическите 
партньорства в сферата на Училищното 
образование трябва да включват най-малко 
три партньорски организации от три раз-
лични програмни държави, включително 
кандидатстващата организация.
През 2016 г. наличният бюджет по КД2, 

сектор „Училищно образование“, ще бъде 
разпределен, както следва:

>> За подаване на проектни предложения 
за „Стратегически партньорства за подкре-
па на иновациите“ – 50% от отпуснатото 
финансиране по дейността; 
Основна цел на този тип проекти е да 

се даде възможност на организациите да 
развиват и укрепват своя капацитет, да 
повишават способността си за работа на 
международно ниво чрез споделяне на 
идеи, методи и добри практики; сътруд-
ничество между местни/регионални учи-
лищни власти за насърчаване развитието 
на образователната система и внедряване 
на успешни, добри практики в дейности на 
местно, регионално или национално ниво.

>> За подаване на проектни предложения 
за „Стратегически партньорства за обмен 
на добри практики“ – 50% от отпуснатото 
финансиране по дейността.
Основна цел на този тип проекти е 

насочена към разработване на интелекту-
ални продукти и/или разпространение на 
новаторски или съществуващи иновативни 
идеи. Кандидатите в този тип Стратеги-
чески партньорства имат възможност да 
кандидатстват по всички бюджетни пера, 
валидни за дейността

наречена Лидия е християнска мъченица от I в. и според историците това не е истинско-
то й име, а означение че е лидийка, т.е. родом от Лидия. Bъпреки 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 2015г., Четвъртък,
 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 2015г., Петък,
• Благовещение
Имен ден празнуват: Блага, Благовеста, Благой Православната Християнска 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 долитат 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 националноосвободителната борба. На 13 януари 1822 г. е 
провъзгласена независимостта, но фактически независимото Кралство Гърция е обявено 
през 1832 г.

26 Март 2016, Събота
Национален празник на Бангладеш
Националният празник на страната е Деня на независимостта 

/1971/. От 1757 г. страната е във владение на Великобритания като 
индийска провинция Източна Бенгалия. На 14 август 1947 г. е 
провъзгласена независимостта на Индия и е създадена държавата 
Пакистан, Източна Бенгалия е включена в състава на Пакистан 
под името Източен Пакистан. На 26 март 1971 г. Източен Пакистан е провъзгласен за 
независима Народна република Бангладеш.

ФОТО КОНКУРС „ОТКЛЮЧИ БОГАТСТВАТА“  
Краен срок: 21 март 2016 г. 
Платформа АГОРА и Асоциацията за култура и солидарност на изселниците от Балка-

ните - БАЛ-ГЬОЧ обявяват фотографски конкурс „Отключи богатствата“. Със средствата 
на фотографията участниците ще могат да представят гражданския си поглед и свободно 
да интерпретират чувствителната тема за антидискриминация по отношение на диалог 
между културите, културно многообразие, религия и вярвания.
Очакват се фотографии:
- уловили срещи между различни култури;
- документирали дискриминация и напрежение между култури;
- показващи взаимодействието между различни култури, ре-

лигии и вярвания.
Конкурсът е отворен за професионални фотографи и любители 

от Република Турция и България.
Всеки участник може да подаде до 3 авторски снимки.
Фото конкурсът „Отключи богатствата“ има за цел да повиши 

информираността на местно и регионално ниво по отношение 
на културното разнообразие и диалога между културите в рамките на проект „Отключи 
богатствата“, финансиран от Програмата за Диалог с гражданското общество между 
ЕС и Турция - III.

НАЦИОНАЛНА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО КД2,
„СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА“, СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“  

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

21 Март 2016г., Понеделник,
• Световен ден на гората
Отбелязва се от 1972 г. в деня на пролетното равноденствие по инициатива 

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) на-
прави 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 конференция 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 

куклените театри към Организацията на ООН по въпросите на образованието, 
науката и културата (ЮНЕСКО) този ден се посвещава на популяризирането 
и подкрепата на това изкуство – толкова любимо на децата.

• Международен ден срещу расовата дискриминация
Международния ден против всички форми на расова дискриминация е обявен 

през 1966 г. с резолюция на Общото събрание на ООН. Повод за обявяването 
на специален ден, посветен на борба с расовата дискриминация става едно 
ужасно събитие, което всява смут сред Международната общност. На този 
ден, 21 март през 1960 г. в Щарпвил, Южна Африка се провежда мирен сту-
дентски протест срещу законите, установяващи 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 мирно 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 Между-

народен ден на хората, болни от Синдрома на Даун. Синдромът на Даун 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, ум-
ствена изостаналост, вродени  сърдечни пороци. Адекватен достъп до здравни 
грижи, програми за ранна интервенция и до приобщаващо образование, както 
и подходящи изследвания, са от жизненоважно значение за растежа и разви-
тието на личността.

• Начало на годината в бахайския календар
Както всяка нова религия така и Бахайската вяра e въвела свой календар. 

Бахайският календар започва на 21 март, денят на пролетното равноденствие 
и разделя годината на деветнадесет месеца, всеки с по деветнадесет дни. В 
бахайската година има девет свещени дни, през които бахаите преустановяват 
работа, за да отбележат различни събития от историята на Вярата, като Рожде-
нието на Бахаулла и Мъченическата смърт на Баб.
Национален празник на Намибия
Националният празник на страна е Денят на независи-

мостта /1990/.
22 Март 2015г., Вторник,
 Световен ден на водите
Денят на прясната вода е предложен на Конференция-

та за околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 г. в Рио де 
Жанейро, Бразилия. Целта му е да привлече внимание 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 2015г., Сряда,
• Международен ден на метеорологията
Чества се в деня на влизането в сила на Конвенцията за Световната метео-

рологична 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 продавачка 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 
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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

ПРИТЧA           
Един човек бил сляп по рождение. Веднъж някой му заговорил за красотата 

на слънцето. Той се заинтересувал, но останал скептичен:
- За каква светлина говориш? Въобще нямам понятие за това. Мога ли да 

я чуя с ушите си? 
- Разбира се, че не можеш. Светлината не издава звуци - отвърнал при-

ятелят му.
- А мога ли да я опитам?
- Не, тя няма вкус.
- Добре тогава - казал слепецът - а мога ли да я докосна?
- И това е невъзможно.
- А може би няма да може и да я помириша - казал той недоверчиво.
- Така е - бил отговорът.
- Ами тогава как да вярвам в това, което ти наричаш светлина? За мен 

това е измислица.
Приятелят му се замислил и му дошло на ум нещо.
- Нека да отидем при Буда - рекъл той. - Чух, че е наблизо. Той ще успее да ти обясни какво е светлината.
Така те отишли при Буда. Слепецът го попитал как може да разбере светлината. Буда отвърнал:
- И сто Буди не биха могли да ти обяснят светлината. Тя е лично преживяване. Но виждам, че заболяването 

ти е повърхностно. Можеш да намериш един човек, който ще ти помогне да прогледнеш.
Слепият наистина намерил лечителя, който го излекувал и той прогледнал. Видял светлината за пръв път и 

възкликнал:
- Сега вече вярвам, че светлината съществува. Мога да видя Слънцето, Луната, дърветата, и толкова други 

неща! Но описанията на другите хора не ми помогнаха да разбера какво е светлината. Трябваше сам да я изпитам.



Въпрос: Как се определя размерът на пенсиите за 
осигурителен стаж и възраст?
Отговор: Размерът на пенсията за осигурителен стаж 
и възраст се определя като доходът, от който се изчис-
лява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по 
процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж 
и съответната пропорционална част от процента за 
оставащите месеци осигурителен стаж.
След 31 декември 2016 г. процентът за всяка година 
осигурителен стаж нараства от първо число на всяка 
следваща календарна година с процент, равен или по-
голям от процента по чл. 100, ал. 1 от КСО до достигане 
на 1,5. Процентът се определя ежегодно със Закона за 
бюджета на държавното обществено осигуряване за 
съответната година.
Ако лицата са придобили право на пенсия по чл. 68, ал. 1 
и 2 и продължават да работят след датата на придобиване 
на правото, без да им е отпусната пенсия, за всяка година 
осигурителен стаж след тази дата процентът е 3, а от 1 
януари 2012 г. - 4, и съответната пропорционална част 
от тези проценти за месеците осигурителен стаж. Про-
центът за всяка година осигурителен стаж след датата на 
придобиване на правото по чл. 68, ал. 1 и 2 се определя 
за действителен календарен осигурителен стаж, без 
превръщане, придобит след 31 декември 2006 г.
Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж 
и възраст по чл. 68, ал. 1-2 се определя със Закона за 
бюджета на държавното обществено осигуряване. За 
периода от 1 януари до 31 май 2012 г. e 136,08 лв., от 1 
юни до 31 март 2013 г. – 145 лв., от 1 април 2013 г. до 30 
юни 2014 г. – 150 лв., от 1 юли 2014 г. до 30 юни 2015 
г. - 154,50 лв., а от 1 юли 2015 г. - 157,44 лв.
Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст 
по чл. 68, ал. 3 за лицата, пенсионирали се с 15 години 
действителен осигурителен стаж и навършени 65 години 
и 8 месеца през 2014 г. и 2015 г. за мъжете и жените, 
не може да бъде по-малък от 85 на сто от минималния 
размер на пенсията по чл. 68, ал. 1. За периода от 1 яну-
ари до 31 март 2013 г. тя е в минимален размер 123,25 
лв., от 1 април 2013 г. до 30 юни 2014 г. – 127,50 лв.,от 
1 юли 2014 г. до 30 юни 2015 г. - 131,33 лв., а от 1 юли 
2015 г. - 133,82 лв.
Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя 
като средномесечният осигурителен доход за страната 
за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на 
пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на 
лицето.
Индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на 
лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за 
периода от три последователни години от последните 
15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по 
избор на лицето и от дохода за периода след тази дата 
до пенсионирането му.
За изчисляване на индивидуалния коефициент се оп-
ределят:
1. съотношението между средномесечния осигурите-
лен доход на лицето за периода до 31 декември 1996 
г. и средномесечната работна заплата за страната за 
същия период, обявена от Националния статистически 
институт;
2. съотношението между средномесечния осигурителен 
доход на лицето за периода след 31 декември 1996 г. 
и средномесечния осигурителен доход за страната за 
същия период.
Индивидуалният коефициент се определя, като всяко 
от тези съотношения се умножава съответно по броя 
на месеците, за които то е установено, и сборът на 
получените произведения се разделя на общия брой на 
месеците, включени в двата периода.
Когато лицата не са работили след 1 януари 1997 г., 
индивидуалният коефициент е равен на съотношението 
по т. 1, а когато базисният период е изцяло след тази 
дата, индивидуалният коефициент е равен на съотно-
шението по т. 2.
От 1 януари 2019 г. от формулата за определяне раз-
мера на пенсията, при изчисляване на индивидуалния 
коефициент отпада доходът на лицето върху, който 
са внесени осигурителни вноски за периода от три 
години по избор преди 01.01.1997 г. За пенсиите, 
отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., 
индивидуалният коефициент се изчислява от осигу-
рителният доход на лицето за осигурителния му стаж 
след 31 декември 1996 г. до датата на отпускане на 
пенсията. От 1 януари 2019 г. индивидуалният коефи-
циент се определя като средно съотношение между 
месечния осигурителен доход на лицето и средния 
осигурителен доход за страната за същия месец.

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

жан през месец февруари за доходи от трудови право-
отношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания, направени 
през месец февруари, когато пълният размер на начис-
лените от работодателя доходи от трудово правоотно-
шение за този месец не е изплатен до 25 март.
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НЕБИВАЛ ИНТЕРЕС КЪМ МЯРКА 6.3
Вече се очаква мярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г. да 

събере огромен интерес.
Националната служба за съвети в земеделието /

НССЗ/ и Дирекцията за развитие на селски райони в 
МЗХ отчитат, че значителен апетит ще има от страна 
на малките стопанства, произвеждащи зеленчуци и 
плодове, както и животновъдните.
Какви възможности ще имат те по тематичната 

програма, която за първи път ще се прилага у нас в 
рамките на програмата за селските райони.
Първо е неминуемо да се направи сравнение с мярка 

141 от старата програма, но това не би трябвало да 
става, съветват експертите. Единствената прилика 
може би е в това, че и мярка 141 много успешно беше 
реализирана и по нея бяха одобрени над 8 000 заяв-
ления на земеделски производители, казват от НССЗ.
Антоан Чаракчиев, главен експерт от Дирекция 

„Развитие на селските райони“ в МЗХ обясни, че на-
редбата за мярката още се разработва, но вече е ясно, 
че ще могат да кандидатстват стопани със стандартен 
производствен обем на стопанствата /СПО/ от 2000 
до 7999 евро.
Той набляга на това, че условието ще е стопанствата 

вече да са развити а не тепърва да се създават заради 
мярката. Т.е. това ще е мярка за развитие, а не създа-
ване на земеделски обект, натъртва той и разяснява, 
че целта й е да се подпомогне бъдещото развитие на 
тези стопанства, за да преминат от полупазарен към 
пазарен капацитет и механизъм на работа.
Какви изисквания ще има към кандидатите
Основното, което трябва да знаят е, че 33% от 

дохода им от предходната година ще трябва да е от 
земеделска дейност. Експертите констатират, че отсега 
въпросите в тази област са най-много и този критерии 
ще е от най-чувствителните и трудните за обясняване, 
но и ще бъде най-следеният изкъсо.
Една от причините е, че досега голяма част от мал-

ките стопанства не са показвали на светло доходите 
си, а сега именно те ще им трябват като доказателство.
При подаване на заявленията те ще бъдат обследва-

ни подробно и ще трябва с документи да докажат, че 
доходът е наистина от земеделска дейност, както и от 
получавани помощи по мерки и схеми за подпомагане.

Новото  е ,  че 
вече и ОД и ООД 
ще могат да кан-
дидатстват, но ще 
се взимат пред-
вид процентните 
участия на канди-
дата и в двете.
Така  че  най -

добре е преди да 
станете кандидат 
да  минете  през 
офиса на НОИ за 

да установите къде и какъв земеделски доход сте 
имали за предната година, съветва експертът.
Друга важна подробност, която трябва да се знае е, 

че стандартният производствен обем на стопанството 
на кандидата ще трябва доказано да бъде постигнат с 
5-годишни договори.
А казусите при изчисляване на СПО вече се оч-

ертават като доста по-различни и доста по-сложни, 
особено, ако бъдещите бенефициенти са в съпружеска 
общност. Ще бъдат доста пъти обяснявани и след като 
стане факт наредбата, заяви експертът.
Според него фонд „Земеделие“ ще следи да не се 

разделят изкуствено стопанства, които досега са на 
двама съпрузи - т.е. ако сега общата фирма на съпрузи 
е с обем до 7999 евро СПО и единият е регистриран 
земеделски производител, а другият - животновъд, те 
няма да могат да я разделят на две нови стопанства, 
така че и двете да станат поотделно потенциални 
кандидати.
Бизнес плановете ще са доста по-различни от мярка 

141 обясни Антоан Чаръкчиев. И за разлика от мярка 
141 от старата програма, тук ако не се изпълнява биз-
нес планът за 5-годишния период, получените суми 
ще подлежат на възстановяване.
Всяка година бенефициент по 6.3 ще трябва да 

показва приходи или да е надградил станадрите - 
той ще може да избира примерно да увеличи СПО с 
20%, или да увеличи земята или броя на животните 
от даден вид.
В таргет групите на мярка 6.3 влизат стопанства на 

животновъди, на зеленчукопроизводители и произ-
водители на плодове, както и от планински райони, 
които в рамките на новия програмен период ползват 
приоритет.
Мярката събира отсега безброй въпроси, които ще 

обобщим и ще поднесем. На някои от тях експертите 
дават отговор, за други казват, че предстои да бъдат 
обсъдени с цел да влязат като предложения, и съот-
ветно критерии, в бъдещата наредба, която е в процес 
на разработка. Тя трябва да бъде вкарана в Комитета 
по наблюдение през месец март.
На този етап са записани следните сигурни крите-

рии за допустимост за желаещите да кандидатстват 
по подмярка 6.3:
Да са регистрирани като земеделски производители 

по Наредба 3 от 1999 г.
Икономическият размер на земеделските им сто-

панства да е от 2 000 до 7 999 евро стандартен про-
изводствен обем (СПО).
Да са получили минимум 33% от общия доход за 

преходната година от земеделски дейности.
В общия доход влизат и доходите от трудови възна-

граждения /заплати/
Например: за 2014 г. доходите от земеделие /обя-

вени в годишната данъчна декларация/ са 8 000 лв., 
в т.ч. субсидия по някоя схема или мярка - например 
1500 евро /2 934 лв./, а останалите доходи, в т.ч. от 

заплати са 9000 лв. Тогава кандидатът е допустим, 
тъй като доходите от земеделие са 47% от общия 
доход - получават се като 8 000 се раздели на сбора 
от 8000+9 000 лв.
Но ако доходите от земеделие /обявени в годишната 

данъчна декларация/ са 3 500 лв., в т.ч. субсидията 
по схема или мярка, а останалите доходи, в т.ч. от за-
плати са 9000 лв., то тогава кандидатът не е допустим 
- тъй като доходите от земеделие са 28% - получава 
се като 3 500 се раздели на сбора от 3500+9000.
Кандидатите трябва да представят бизнес план, 

който да показва първоначално състояние на стопан-
ството и сведения за дейностите /влизат и тези, които 
са свързани с екологичната устойчивост и ресурсната 
ефективност/, които биха спомогнали за постигане 
на икономическа жизнеспособност.
Бизнес планът трябва да включва:
- характеристика на стопанството,
- стратегия как ще се развива,
- описание на планираните инвестиции и дейности,
- финансов план за периода на изпълнение на 

бизнес плана,
- специфични резултати и цели,
- времева схема и задачи за периода на подпомагане, 

които да са постигнати към датата на получаване на 
втория транш от помощта.
Целите, които трябва да бъдат постигнати като 

минимум са важни:
Достигане на съответствие със стандартите на 

Общността при ветеринарни и фитосанитарни 
изисквания, хуманно отношение към животните, 
опазване на околната среда, хигиената, сигурността 
и безопасните условия на труд. Както и постигане на 
поне едно от следните 3 изисквания:
увеличаване на обработваемата площ с минимум 

20% спрямо датата на кандидатсване и/или,
увеличаване на броя на отглежданите животни /

поне един вид от тях/ с минимум 20% и/или,
увеличаване на икономическия размер на с мини-

мум 2000 евро.

ПЛАЩАНЕТО НА ГЛОБИТЕ КЪМ КАТ ЩЕ 
СТАВА ВЕЧЕ И ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ  
До края на месеца плащането на глобите към КАТ 

ще може да става по електронен път, коментират от 
„Пътна полиция“ комисар Бойко Рановски. Той до-
пълни, че с пускането на няколко електронни услуги 
на МВР ще може дистанционно да се прави и провер-
ка дали водачите имат 
неплатени глоби.
Предвижда се без 

посещение на поли-
цейско управление, 
да може да се пода-
дат също заявления за 
подновяване на лич-
на карта, шофьорска 
книжка или паспорт. 
В отговор на въпрос, комисар Рановски обяви, че 

глоба за пътно нарушение по видеозапис може да 
бъде наложена. За целта, този, който го е заснел, 
трябва да подаде сигнал в КАТ и да се подпише като 
свидетел на акта.
Началникът на пътните полицаи в страната обяви, 

че неговите подчинени неколкократно са получили 
указания да санкционират най-нетолерантните во-
дачи на пътя. Рановски допълни, че продължава и 
акцията срещу нарушения на пътя, извършвани от 
кортежи с охранители.

КАКВИ ТАКСИ ЩЕ ПЛАЩАТ ФЕРМЕРИТЕ 
ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕХНИКАТА

След като в рамките на последните няколко дни 
Националната асоциация на зърнопроизводителите и 
Агенция „Пътна инфраструктура“ постигнаха някои 
договорки, в общи линии стана ясно какви такси ще 
плащат фермерите за движението на техниката.
След проведената на 7 март т.г. среща в Агенция 

„Пътна инфраструктура“ /АПИ/ по повод проекта на 
Наредба 11 за движение на извънгабаритната техника 
се изясни, че ще останат в сила предложените на 
предходната среща годишни такси за движение на 
селскостопанската техника, а именно:

> годишна такса за земеделска техника с широчи-
на между 2.55 и 3.50 м. в размер на 150 лв. (в тази 
такса влизат 70 лв. за обработване на документите 
и издаване на разрешително от АПИ, 50 лв. такса за 
съгласуване от КАТ и 30 лв. годишна такса за движе-
ние по пътищата),

> годишна такса за 
земеделска техника с 
широчина между 3.50 и 
4.50 м. в размер на 220 
лв. (влизат 70 лв. такса 
за обработване на доку-
ментите и издаване на 
разрешително от АПИ, 
50 лв. такса за съгласуване от КАТ и 100 лв. годишна 
такса за движение по пътищата).
По отношение на съпровода на земеделската техни-

ка остава също предложението от предходната среща, 
а именно съпровождане от автомобил за земеделски 
машини с широчина между 3.50 и 4.50 м. При дви-
жение едновременно на повече от две земеделски 
машини с широчина над 3.5 м. - съпровождането да 
е с два автомобила.
Ще има жътва и по тъмно.
Това пък става ясно от договореностите за дви-

жението на селскостопанската техника в тъмната 
част на денонощието - там се е стигало до съгласие 
земеделската техника (с широчина над 2.55 м.) да 
може да се придвижва и през нощта при спазване на 
специална светлинна сигнализация.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАРТ 2016г.



ОРИЗ СЪС ГРАХ И СУШЕНИ ДОМАТИ 
Продукти: : 450 мл пилешки бульон ( 1,5 кубче в 500 

мл вода), 1,5 чаша пресен грах или 1 пакет замразен, 
1,5 чаша сушени домати, 1 
чаша бял дългозърнест ориз, 
сол на вкус
Приготвяне: 
1.Възварява се бульона на 

силен огън и се прибавят граха, 
доматите и солта. Добавя се 
ориза и се разбърква. Покрива 
се съда и се оставя на тих огън около 15 минути, 
докато течността се поеме и оризът омекна.

2. Премества се от котлона и се оставя да престои 
10 минути. Отхлупва се и се разбърква с вилица за да 
остане пухкав ориза.

ВСИЧКО ЗА ОРЕХА
Орехът се развива добре когато е огрят от всички 

страни. Растението е сухоустойчиво и не се нуждае от 
допълнително напояване.
Орехът е овощен вид, който с успех вирее както в 

планинските райони на страната, така и в равнината. 
По време на покой възрастите дървета понасят темпе-
ратури до минус 29-30 С. Растенията страдат повече 
от ранните студове в началото на зимата и от късните 
слани през пролетта. Във високите планински райони, 
където зимата е дълга и студена, орехът расте, но пло-
додава нередовно, като плодовете са с ниско качество.
Орехите се засаждат на разстояние 10 м в реда и 

10-12 метра в междуредията. В нашата страна  са раз-
пространени сортовете орехи Перущински, Извор 10, 
Шейново, Силистренси, Дряновски, Сливенски и др. 
Неоправдано все още слабо разпространен е новият 
български сорт Васден, който е с много ценни стопан-
ски качества.
Характеристика
Самооплождане-

то е възможно, но 
все пак изисква и 
чуждо опрашване.
Ореховият сорт 

Васден е кръстоска 
от местните орехо-
ви сортове Бачков-
ски и Пловдивски. 
Селекциониран е в 
Института по ово-
щарство в гр. Пловдив. Посадъчен материал от обла-
городени дръвчета има в насажденията на института.
БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ. Дървото на сорт 

Васден е с умерен, добър растеж.  То е жизнено и об-
разува сравнително малка, широка, куполовидна, ряд-
ка корона, поради което не се налагат чести резитби за 
просветляване. На 19 години височината на короната 
е 8 метра, ширината - 7 метра. Плододаващата дърве-
сина е основно във връхната част на двегодишни и по-
стари клонки. Плододаването е обилно, на гроздове.
През пролетта дърветата се разлистват малко по-ра-

но, но въпреки това, досега не са наблюдавани повре-
ди на младите леторасти от късни пролетни мразове. 
По продължителност на вегетационният период не се 
различава съществено от останалите стандартни  оре-
хови сортове.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООПРАШВАНЕ. Цъфте-

жът на мъжките и женски цветове за определен пе-
риод от време съвпада т.е съществува възможност за 
самоопрашване. Независимо от тази биологична осо-
беност при отглеждането му следва да се осигуряват 
сортове добри опрашители за да се гарантира ефек-
тивно опрашване и редовно плододаване. Цъфтежът 
на женските цветове най-добре съвпада с цъфтежа на 
мъжките цветове на сортовете Шейново и Райков.
Инвестицията се възвръща бързо
Сортът Васден е скороплоден орехов сорт. Присаде-

ните дръвчета започват да раждат единични плодове 
още на 2-ра-3-та година след засаждането им на по-
стоянно място. Родовитостта е редовна и много добра. 
Добивът на плодове от 12-13 годишни дървета е 25-32 
кг, а от 14-15 годишните - 43-55кг.
ПРЕДИМСТВАТА НА СОРТА СА МНОГО. Плодо-

вете са едри, сравнително добре изравнени по форма 
и големина, със средна дължина 44 мм, дебелина 35 
мм и ширина 37 мм. Средното тегло на плодовете през 
отделните години на наблюдението варира от 14,6 до 
15,3 г. Плодовете зреят рано до средно рано - края на 
август, началото на септември. Външният вид на пло-
довете е привлекателен. Повърхността на черупката е 
почти гладка до слабо нагъната. Черупката е средно 
дебела, но е лесно чуплива.
Ядката е охранена и изпълва добре черупковата 

празнина. Рандеманът е висок - 53-55%. Отделя се 
почти цяла от черупката, крехка е и с много добър 
вкус.
Много ценно качество на сорта Васден е и това, че 

той е слабо чувствителен на двете най-важни болести 
по ореха - антракноза и бактериоза.

КОГА МОЖЕ ДА СЕЕТЕ ГРАДИНСКИЯ ГРАХ? 
Градинският грах се сее доста рано, още щом вре-

мето позволява да се обработва почвата. По принцип 
се препоръчва гладкозърнестите сортове да се сеят по-
рано, тъй като са по-сту-
доустойчиви, а набръч-
канозърнестите - малко 
по-късно.
Обикновено грахът се 

сее на двуредови лен-
ти - разстоянието между 
лентите е 60 см, между 
редовете - 20 см, а между 
растенията - 15 см т. е. по 
схема 60 + 20 х 15 см.
Може да се сее и на редове, като разстоянието меж-

ду тях е 40 см, а вътре в реда - 15 см.
Дълбочината, на която семената се засяват, е 4-5 см.
Сеитбената норма е 500-1 000 семена на 1 кв. м.

КОСТИЛКОВИТЕ СЕ ТРЕТИРАТ С
БОРДОЛЕЗОВ РАЗТВОР

От фенофаза набъбване на пъпките до разпукването 
им трябва да се направи третиране на всички костил-
кови дръвчета с 1%-ов бордолезов разтвор. Предпаз-
ното пръскане е насочено срещу много важни болести 
- ранно кафяво гниене, сачмянка, къдравост по прас-
ковата, криволи по сливата и други.
Към ранното кафяво гниене изключително чувст-

вителни са почти всички костилкови видове - слива, 
кайсия, праскова, че-
реша и вишня.
Причините е гъба, 

която е много актив-
на, дори през зимата, 
в дни с положителна 
температура.
Болестта се проя-

вява под две форми: 
опожаряване на цве-
товете и изсъхване 
на летораслите; и гниене по плодовете.
Захлаждането и преваляванията през март ще благо-

приятстват появата и развитието на болестта, ето защо 
пръсканията трябва да продължат и по-късно.
Срещу къдравост по прасковата може да се използ-

ват и някои други фунгициди: шампион, дитан М-45, 
тирам, шавит и др.

РАЗСАДЪТ ОТ КРАСТАВИЦИ
СТАВА БЪРЗО - 20-25 ДНИ

Разсадът от краставици става много бързо – 20-25 
дни, затова с него не трябва да се избързва.
Тъй като културата не понася презасаждане, препо-

ръчително е се-
мената да се засе-
ят в малко саксии 
или терини.
Във всяка сак-

сийка се засяват 
по 1-2 семена, а 
във формите за 
разсад – по 1.
До пониква-

нето съдовете се 
поставят в топло 
помещение, а за 
да се намали изпаряването на влагата от почвата, може 
да се покрият със стъкло или фолио.
Ако в саксийката покълнат и двете семена, се оставя 

само едното растение.
След поникването съдовете с разсада се преместват 

в хладно, но светло помещение.
Препоръчително е да се полива със хладка вода, а 

също така да се подхрани и с течен листен тор.
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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.

Иглика 
Fl. Primulae

Описание: Многогодишно тревисто растение с 
тъпо, едро назъбени листа с продълговато яйцевидна 
форма. Коренището е право или извито, сивокафяво, 
дълго около 10 см и дебело около 5 мм. От всичките 
му страни излизат многобройни, дълги до 12 см и 
дебели около 1 мм белезникави коренчета.
Повърхността на листата е набръчкана. Цвето-

носния стрък е цилиндричен, безлистен, на върха 
завършва с няколко едри цвята, събрани в съцветие. 
Цъфти рано през пролетта - от март до юни.
Разпространение: Из храсталаците, горите и 

ливадите по всички предпланински и планински 
райони на страната може да бъде срещната игликата.
Употребяема част: Използват се коренището и 

корените, цветовете и листата. Коренището с коре-
ните се събира преди цъфтеж - през април, и след 
узряване на семената, когато листата са започнали 
да жълтеят - през юни. Цветовете се събират през 
март-юни. Листата се събират през март-май, по 
време на цъфтеж.
Лечебно действие: Ко-

рените притежават отх-
рачващо действие. Имат 
известно  потогонно  и 
диуретично  действие . 
Засилват стомашната се-
креция. Върху нервната 
система действат успоко-
ително. Лечебният ефект се дължи на съдържащите 
се в растението сапонини, етерично масло, гликози-
ди и естери на салициловата киселина.
Приложения: • корени: катари на горните диха-

телни пътища, при всички видове кашлица, брон-
хити, бронхиална астма, грип, шипове

• корени: възпалителни заболявания на пикочните 
пътища, трудно уриниране, подагра

• листа: против отпадналост, главоболие, недоимък 
на витамини А и С

• цветове: нервна слабост, безсъние, главоболие
Цветът и листата на игликата се използват при 

задух, виене на свят, главоболие (употребява се 
цветът), безсъние, трудно уриниране, подагра, 
епилепсия, нервна слабост, треперене, апоплексия; 
сварени в мляко се препоръчват при копривна треска 
и спазмофилия (при малки деца).
Цялата билка се употребява още при сърдечна 

слабост, шипове, бъбречни възпаления.
Вътрешно приложение: 1 супена лъжица от 

корените се вари 10 минути в 500 мл вода. Пие 
се по 1 кафяна чашка преди ядене, 4 пъти дневно 
подсладено с мед.
От надземната част 2 супени лъжици се запарват 

с 500 мл вода. Пие се по същия начин.
Внимание!
При работа с игликата могат да се получат 

алергични реакции. Същото се наблюдава в ня-
кои случаи и при отглеждането й като стайно 
декоративно растение.

 „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: 
0894/588-939 или 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                                                                                                              

Двама приятели са в бирарията и си пийват. Единият 
казва:

- Хайде да направим някаква шега! Да се обадим на же-
ните си - аз на твоята, ти на моята. Първи април е все пак.
Както решили, така и направили. Първият звъни на 

жената на другия от телефона му. Тя почва:
- Казах ти да не ми се обаждаш, на важна среща в 

работата съм точно!
- Извинете, госпожо, но вашият мъж го блъсна кола.
- Мъртъв ли е?
- Не, но го карат към болницата.
След пет минути другият приятел взима телефона на 

първия и набира жена му. Тя веднага почва:
- Здравей, скъпи! Няма да повярваш, какво стана! Мъ-

жът на Светлето го блъснала кола! Та тя направо от рес-
торанта с любовника си са отишли у тях да го отпразнуват!

вама приятели са в бирарията и си пийват. Ед


