
На 15 март 2018 г. стартира прием на про-
ектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова 
помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 
6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от 
Програмата за развитие на селските райони за 
периода (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съоб-
щават от министерството на земеделието. 

 Как младите фермери да се подготвят за 
приема по подмярка 6.1?

 Условията за кандидатстване по процедурата 
са уредени в насоки, утвърдени от ръководителя 
на Управляващия орган на ПРСР. 
Общият размер на средствата, които могат да 

бъдат предоставени по процедурата за всички 
одобрени проектни предложения възлиза на 
22 000 000 евро. Крайният срок за подаване на 
проектни предложения е 17:30 часа на 14 юни 
2018 г. 
Интересът по тази подмярка е засилен. Общи-

ят брой на постъпилите в първия прием заявле-
ния за подпомагане беше 2664, като сключените 

договори са 1359 броя. Подмярка 6.1 има за цел 
подобряване на цялостната дейност, икономи-
ческата ефективност и конкурентоспособност-
та на млади земеделски стопани в България.
Националната служба за съвети в земеделието 

отново е в готовност и ще оказва безвъзмездна 
подкрепа на кандидатите при подготовката на 
бизнес плана и всички необходими документи 
за участие в подмярката.

 Проектните предложения се подават по елек-
тронен път чрез Информационната система за 
управление и наблюдение на средствата от Ев-
ропейските структурни и инвестиционни фон-
дове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://
eumis2020.government.bg/. 
Кандидатите могат да задават допълнителни 

въпроси и да искат разяснения във връзка с Ус-
ловията за кандидатстване до 3 седмици преди 
крайния срок за подаване на проектни предло-
жения. Въпросите се задават на електронната 
поща: rdd@mzh.government.bg.
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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
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Свободата на България донесе 

грамоти и награди на десет уче-
ници от Пиринско. Награждава-
нето беше в Регионален истори-
чески музей –Благоевград, където 
се проведе тържество, посветено 
на 140 г. от Руско-турската ос-
вободителна война. Връчването 
на грамоти и награди на побе-
дителите в конкурса за рисунка 
– „Свободата на България” беше 
кулминацията на тържеството. 
Грамотите връчи лично предсе-
дателят на журито майор Пламен 
Велев – зам.- началник на Военно 
окръжие Благоевград.
Победители в конкурса – „Сво-

бодата на България” са: При пър-
вите класове победител е Викто-
рия Илкова от ІІ ОУ „Д. Благоев”; 
при вторите кла-
сове победител е 
Елина Радева от ІІ 
ОУ „Д. Благоев”; 
при третите класо-
ве победител е цял 
клас - учениците от 
ІІІ „б” при V СУ „Г. 
Измирлиев”; при 
четвъртите класове 
победител – Вик-
тория Кралева от 
ІХ ОУ „П. Яво-
ров”; при петите 
класове победител 
– Денис Андриов, 
уч. от ОУ „Св. П. 
Хилендарски” – с. 
Баня, Разложко; 
при шестите кла-
сове победител 
е Анна Кръстева 
– уч. от VІІІ СУ 
„А. Костенцев”; 
при седмите кла-
сове победител е 
Красимир Брън-
дев от VІІІ СУ „А. 
Костенцев”; при 
осмите класове 
победител е Васил 
Божинов от НУИИ 
„И. Петров”-гр. 
София и при де-
ветите класове 

победител е Мелис Ибришева от 
СУ „Св. Климент Охридски” - с. 
Слащен.
Интересът към конкурса се 

оказа очаквано голям – общо 105 
участници от различни училища 
на Благоевград и страната – от V 
СУ „Г. Измирлиев”- Благоевград, 
от ІІ ОУ „Д. Благоев”-Благоев-
град, от ІХ ОУ „Пейо Яворов”-
Благоевград, от ХІ ОУ „Христо 
Ботев”-Благоевград, от СОУИЧЕ 
„Св. Климент Охридски”-Бла-
гоевград, от СУ „Св. Климент 
Охридски” - с. Слащен, община 
Сатовча, от НУ „ Яне Сандански” 
- гр. Разлог, от ОУ „Св. Паисий 
Хилендарски” - с. Баня, Разлож-
ко, от НУИИ „Илия Петров” - гр. 
София. 

Продукти за растителна защита няма да се прилагат върху 
екологично насочени площи.
Изискването фермерите да получават субсидии за мляко по 

линия на директните плащания срещу фактури за продажба на 
суровината остава. Но настъпват някои промени при прилага-
нето на схемите за директни плащания, след като в Държавен 
вестник беше публикувана Наредба №3 за прилагането им, съ-
общи земеделското министерство.
Според министерството промените прецизират и опростяват 

текстове за съществуващите схеми за директно подпомагане.
Промени за екологично насочените площи (ЕНП) и особе-

ностите на ландшафта въвеждат новостите от европейското 
законодателство. 
Предвижда се междинните култури да бъдат проверени като засети или налични в периода 1 

октомври - 1 декември на годината на кандидатстване. Задължително условие е след 15 април 
на следващата година тези култури вече да ги няма. Променят се и някои коефициенти за пре-
образуване за екологично насочените площи.
С подаване на заявлението за подпомагане фермерите ще декларират, че са запознати със 

забраната за използване на продукти за растителна защита (ПРЗ) на екологично насочените 
площи с угари, площи с междинни култури или зелена покривка, площи с култури, които обо-
гатяват почвата с азот.
Забраната не спира по принцип фермерите от използване на продукти за растителна защита, 

но, ако те са приложени, тези площи не се отчитат като екологично насочени. По тази причина 
стопанинът може да реши кои конкретни площи да заяви за целите на ЕНП при подаване на 
заявлението.
Фермерите ще получават специално плащане за памук, ако културата е реално прибрана до 

определена дата в годината на кандидатстване. Целта е продукцията да се прибира действително.
При схемите за обвързано подпомагане на селекционни животни се въвежда изискването 

животните да са вписани в Главния раздел на родословна книга.
С изменението по отношение на документите, доказващи реализация на мляко  по схемите за 

обвързано подпомагане за животни, не отпада задължението за предоставяне на документи за 
реализация от страна на земеделските стопани.
Промяната ще доведе до уеднаквяване на нормативно признатите документи, удостоверява-

щи добив при всички схеми за обвързано подпомагане за животни.
Няма промяна в изискването за заявяване и допустимост на площи за подпомагане по схеми-

те и мерките за директни плащания - отново ще се осъществява след регистрирани документи 
за правни основания в Общинските служби по земеделие.

   На 08.03.2018 г. децата  от ДГ „Калина Малина” с.Крибул  органи-
зираха за своите родители вълнуващо тържество по случай 8-и март 
– Деня на жената. Децата поднесоха поздравления към майките – реци-
тираха стихотворения, пяха и танцуваха под ръководството на  учител-
ките в групата  Данка Сидерова и Галина Караджова. 



Фирма търси,Фирма търси,
 да назначи шофьори! да назначи шофьори!

23 Март 2018г., Петък,
 Международен ден на метеорологията 
Чества се в деня на влизането в сила на Конвенцията за 

Световната метеорологична организация /1950/ - специ-
ализиран 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 дру-
гите 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 леген-
дарно богатия крал Крез. Първата жена наречена Лидия е християнска мъченица от I в. 
и според историците това не е истинското й име, а означение че е лидийка, т.е. родом от 
Лидия. 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 2018г Събота,
 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 въз-
можност за фокусиране вниманието върху голямото предизвикателство 
за борба с туберкулозата в глобален, национален и регионален мащаб.

 25 Март 2018г., Събота, 
 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 съ-
общил 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 незави-

симостта /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.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС С НАГРАДИ – „ОБЯСНИ НАУКАТА“
Списание „Българска Наука” обявява конкурс с първа награда: SMART часовник и още.
Правила и условия на конкурса:
Конкурс за статия, посветена на избран от автора актуален научен въпрос или тема от 

всички области на науката и техниката, при следните условия:
Условия за участие:
Участници в този конкурс могат да бъдат лица 

от всички възрасти и упражняващи всякакви 
професии. 
Могат да участват ученици, студенти, препо-

даватели и хора от всяка професия.
Изисквания към статията:
Обем:  до 10 машинописни страници (допуска 

се известно надвишаване при необходимост).
Тематика:  избрана от автора изцяло съобразно 

компетентността, специалността и знанията му.
Избор на победителя: извършва се от Сдружение „Форум Наука”
Срок и продължителност на конкурса:
Конкурсът стартира на 15.02.2018 г. и ще продължи до 15.04.2018 г..
Награди:
Първата награда за най-високо оценена статия е SMART часовник -  SMART WATCH  

SM1520RS ZEBLAZE.
Първите 5 печеливши статии: печелят колие или тениска по избор от сайта ни www.

kupinauka.com
Топ 10 статии: най-добрите 10 статии печелят абонамент за списанието.
Изпращайте своите материали и запитвания на имейл:  admin@nauka.bg
Не забравяйте да посочите двете си имена, телефонен номер, възраст и населено място. 

Пълните условия на конкурса можете да научите на страницата ни:
 https://nauka.bg/konkurs-bqsni-naukata/  
СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО - КАМПАНИЯ 2018  

Стипендиите на френското правителство (BGF), 
се отпускат всяка година от Френския институт в 
България, който е изградил система от правила, 
валидни за всички стипендианти.
Стипендиите на френското правителство се от-

пускат за нива магистратура (M2), докторантура 
под двойно научно ръководство (cotutelle) както и 
за краткосрочен престой за научноизследователска 
дейност на докторанти, зачислени в България или 
млади научни работници, членове на български 

научни екипи, в области избрани от самите кандидати.
- Стипендии за обучение - магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръ-

ководство (cotutelle). Краен срок: 23.03.2018 г.

21 Март 2018г.,Сряда,
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), под-
крепена от Организацията на ООН 
по прехрана и земеделие, за да се 
защити флората и фауната на гори-
те. Европейската земеделска феде-
рация (CEA) направи през 1971 г. 
предложение на Организацията за 
храни и земеделие (FAO) към ООН, а именно 21 март, денят на пролетното 
равноденствие в Северното полукълбо и съответно на есенното равноденствие 
в Южното полукълбо, да бъде отбелязван като Световен ден на гората.

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

поезията по решение на 30-тата сесия 
на Генералната 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, пуб-
ликуването 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, посве-
тен 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 студентски протест сре-
щу 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 мир- 
но протестиращите студенти. Във връзка с това шокиращо събитие, Общото 
събрание на ООН призовава Международната общност да удвои усилията си 
по посока на елиминиране на всички форми на расова дискриминация. Така, 
с резолюция 2142 от 1966 г. на Общото събрание на ООН, 21 март е обявен за 
Международен ден срещу всички форми на расова дискриминация. 
Ден на хората, болни от синдром на Даун
През декември 2001 г. Общото събрание на ООН обявява 21 март за 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 развитието 

на личността. 
22 Март 2018г., Четвъртък, 
Световен ден на водите
 Денят на прясната вода е предложен 

на Конференцията за околната среда и 
развитието (UNCED), проведена през 1992 
г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Целта му 
е да привлече внимание върху важността 
на питейната вода и защитата на водните 
ресурси. Всяка година честването на Меж-

дународният ден на водата е свързано с определен аспект на прясната вода. 

Н О В И Н И
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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

Защо понякога начинанията ни се прова-
лят? Защо това, с което се занимаваме, не се 
получава и не ни носи успех? Мислим си, че 
правим всичко както трябва, но нещо все ни се 
изплъзва...
Вижте една притча, която ще ви отговори на 

тези въпроси и ще ви подскаже как да постигнете 
съвършенство във всички свои начинания. А това 
е единственият и истинският път към благоден-
ствието, успеха и удовлетворението.
Един дърводелец бил прочут с уменията и 

майсторството си да изработва изящни предме-
ти. Всички се възхищавали на творенията му. Те 
били толкова красиви и прецизно изработени, че 
сякаш сам Бог държал длетото му.
Славата му на ненадминат майстор се носела 

от уста на уста. Стигнала и до царя, който бил 
любопитен да се запознае с прочутия дърводе-
лец и да разбере каква е тайната на неговото 
майсторство.

– Кажи ми как създаваш всички тези божестве-
ни творения? – попитал царят. – В тях има нещо 
прекрасно и неуловимо, което не може да се 
опише с думи. Сигурно имаш някаква специална 

тайна, която не е 
известна на дру-
гите майстори.

– Да, така е – 
казал  човекът . 
–  Има  т а кава 
тайна. Когато за-
почвам  работа 
над нещо ново, най-напред постя няколко дни, 
за да успокоя душата и сърцето си. След три 
дни пост, аз вече не мисля за възнаграждението, 
което ще получа за работата си, а след петия ден 
от поста забравям и за почестите и похвалите.
След седем дни всичко около мен престава да 

съществува, забравям дори за себе си. Цялата 
ми духовна енергия и мисъл е насочена само към 
работата ми, тя изпълва цялото ми същество.
И тогава вече аз отивам в гората, за да избера 

дървото за моята работа. Дълго време бродя там, 
оглеждам дърветата, вглеждам се в божествена-
та им същност, търся съвършенството. И тогава 
започвам работа от цялата си душа, с цялата 
любов и сила, която ми е дадена от Бог. Затова 
и резултатът е божествен.

ПРИТЧА: МАЛКАТА ТАЙНА НА ВСЕКИ ГОЛЯМ УСПЕХ          



Въпрос: Доходът от пенсията с ТЕЛК решение, 
на единия родител влиза ли към брутния доход 
на семейството, при подаване на документи за 
детски?
Отговор: По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнител-

ните разпоредби на Закона за семейни помощи за 
деца (ЗСПД), „доход“ са всички брутни доходи на 
семейството, които са облагаеми по Закона за да-
нъците върху доходите на физическите лица, както 
и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и 
стипендии, с изключение на добавката за чужда по-
мощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, 
стипендиите на учащите се до завършване на сред-
но 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 де-
тето и Закона за интеграция на хората с увреждания. 
В тази връзка, тъй като пенсиите за инвалидност не 
попадат в изрично изброените изключения, то те се 
считат за доход при отпускане на месечните помощи 
за деца до завършване на средно образование, но не 
повече от 20-годишна възраст.

Въпрос: Бременна съм в шести месец и се разде-
лих с бащата, който няма да признае детето. От 
третия месец на бременността съм в болнични, 
поради риск от аборт и получавам по 750 лв. за бол-
ничен от 34 дни. Бих искала да знам полагат ли ми 
се някакви помощи, както при раждането, така и 
при отглеждането на детето в последствие пред-
вид, че ще получавам майчинство 1 година, което 
ще се равнява на около 700 лв., имайки предвид 
осигурителния ми доход за две години назад? Живея 
самостоятелно, не с близки и роднини. Благодаря 
предварително!
Отговор: Следва да имате предвид, че условията 

за получаване на семейни помощи за деца важат за 
всички лица и не зависят от тяхното семейно поло-
жение или трудова заетост. В обхвата на Закона за 

семейни помощи за деца (ЗСПД) попадат семействата, 
които отглеждат децата си в страната, в това число 
и самотните родители, които се подпомагат на общо 
основание, както останалите семейства с деца. За пре-
доставяне на месечни помощи за отглеждане на дете 
до завършване на средно образование, но не повече от 
20-годишна възраст по чл. 7 от ЗСПД се прилага доходен 
тест, който за 2018 г. е до 400 лв. на член от семейството 
или от 400,01 лв. до 500 лв., включително, (определен 
със Закона за държавния бюджет на Република България 
(ЗДБРБ) за 2018 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г.). За 
преценка на правото на тази помощ се вземат предвид 
брутните доходи на семейството, получени за послед-
ните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през 
който е подадено заявлението декларация за отпускане 
на помощта. При доходен критерий до 400 лв. месечният 
размер на помощта за семейство с едно дете е 40 лв., 
а при доходен тест от 400,01 лв. до 500 лв. размерът 
на помощта е 80 на сто от пълния размер на помощта. 
Същевременно, по реда на чл. 6 от ЗСПД майката има 
право на еднократна помощ при раждане на дете, която 
се отпуска независимо от доходите на семейството. 
Размерът на помощта е диференциран в зависимост от 
поредността на родените от майката деца. За 2018 г. по-
мощта за първо дете е в размер на 250 лв. За разглеждане 
на конкретния Ви случай и преценка на възможността 
за отпускане на семейни помощи по ЗСПД или други 
помощи на различни законови основания, моля да се 
обърнете по компетентност към съответната дирекция 
„Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Въпрос: Имам приятелка, която няма финансова 
възможност да се грижи за детето си и поради това 
АСП иска да го дадат за осиновяване. Мога ли като 
неин приятел детето да бъде настанено при мен 
като дете настанено при близки /чл. 26 от ЗЗД /? 
Моля Ви да ми дадете определение за близки съгласно 
закона за закрила на детето? Кои лица се считат 
за близки?
Отговор: В законодателството в областта на закри-

лата на детето не са поставени конкретни определения 
по отношение на близките, при които могат да бъдат 
настанени деца в риск. На основание чл. 26, ал. 1 от 
Закона за закрила на детето (ЗЗД) настаняването на 
дете в семейство на роднини или близки, както и нас-
таняването на дете за отглеждане в приемно семейство, 
социална услуга - резидентен тип или специализирана 
институция се извършва от съда. До произнасяне на 
съда дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия 
адрес на детето извършва временно настаняване по 
административен ред. Следва да се има предвид, че във 
всички случаи подходът и преценката за настаняване в 
семейство на роднини и близки по реда на чл. 26 от ЗЗД 
е индивидуален и съобразен с най-добрия интерес на 
детето. В контекста на гарантиране на правата на децата 
и запазване на тяхната идентичност, основен принцип в 
работата по случаи на деца в риск е запазване на личните 
отношения и контакти с биологичното семейство, ако 
това е в интерес на детето. За преценка на конкретния 
случай следва да се обърнете по компетентност към 
съответната дирекция „Социално подпомагане“ – отдел 
„Закрила на детето“ по настоящ адрес на детето.

До 25-ти март:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на 

авансовия данък, удържан през 
месец февруари за доходи от тру-
дови правоотношения.  

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, направени през месец февру-
ари, когато пълният размер на начислените от рабо-
тодателя доходи от трудово правоотношение за този 
месец не е изплатен до 25 март.
До 31-ви март: 
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-

новете на чуждестранни банки в страната на оконча-
телния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите 
от лихви по банкови сметки на местни физически 
лица, придобити през м. февруари.

 ЗКПО
1. Подаване на годишна данъчна декларация и вна-

сяне на дължимия годишен корпоративен данък за 
предходната година. 

2. Подаване на годишната данъчна декларация и 
внасяне на дължимия данък за предходната година 
от бюджетните предприятия. 

3. Подаване на годишната данъчна декларация и 
внасяне на дължимия данък за предходната година 
от лицата, извършващи морско търговско корабопла-
ване, които за дейността си от опериране на кораби 
вместо с корпоративен данък се облагат с данък вър-
ху дейността от опериране на кораби.

4. Подаване на годишната данъчна декларация и 
внасяне на дължимия данък върху помощните и 
спомагателните дейности по смисъла на Закона за 
хазарта за предходната година от организаторите на 
хазартни игри.

5. Внасяне на данъка върху разходите, дължим за 
предходната година

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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НАП НАПОМНЯ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ 
СЕ ЛИЦА ДА ПОДАДАТ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 6
НАП започна изпращането на електронни писма до 

самоосигуряващите се, с които им напомня, че до 30 
април трябва да подадат декларация образец 6. Това 
е и срокът, в който трябва да заплатят и дължимите 
социални и здравни осигурителни вноски.
Плащания-

та към НАП 
може да бъ-
дат извърше-
ни по банков 
път, с пощен-
ски запис или 
по интернет 
- бързо и без 
т акси  чре з 
виртуалния 
ПОС терминал на НАП през услугата, достъпна на 
Портала за е-услуги на Агенцията. Без такси клиен-
тите на НАП могат да преведат задълженията си и 
чрез инсталираните физически ПОС терминали на 
работните места в салоните за обслужване на НАП.
От НАП предупреждават, че в случай на наличие 

на непокрити задължения, самоосигуряващите се 
лица в бъдеще могат да загубят  правата си за осигу-
рителен стаж при пенсиониране за периода, за който 
липсва съответното плащане. Справка за размера на 
дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите 
към тях клиентите на администрацията могат да 
направят чрез електронната услуга „Здравноосигу-
рителен калкулатор“.
Повече информация за попълването на осигурител-

ни декларации можете да получите на телефон 0700 
18 700 на цената на един разговор от цялата страна.

ДФЗ КОМПЕНСИРА УНИЩОЖЕНИ ОТ БЕДСТВИЯ 
ЖИВОТНИ И КОШЕРИ ПРЕЗ 2017 Г. 

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди 
финансов ресурс за 2018 г., в размер на 31 453 лв., 
по Схемата „Помощ за компенсиране на материални 
щети по загинали селскостопански животни и унищо-
жени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат 
на природни бедствия“, настъпили през 2017 г.

На финан-
сова подкре-
па подлежат 
з емеделски 
с т о п а н и , 
включени  в 
Регистъра на 
издадените 
констативни 
протоколи на 
з емеделски 

стопани с унищожени от природни бедствия сел-
скостопански животни и пчелни кошери, и пчелни 
семейства през 2017 г., изготвен от МЗХГ.
Помощта се предоставя на физически лица, едно-

лични търговци и юридически лица, регистрирани 
като земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 
1999 г. за създаване и поддържане на регистър на зе-
меделските стопани. Те не трябва да имат задължения 
към ДФ „Земеделие“ и към държавния бюджет.
По линия на схемата, обезщетенията са до 100 % 

от средните пазарни цени на живи селскостопански 
животни по видове и категории, в т.ч. и на чистопород-
ни разплодни животни, отводки и кошери, на базата 
на данни от Системата за агропазарна информация 
- САПИ ЕООД.
Заявления за подпомагане по схемата ще се приемат 

в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 26 март 
до 10 април 2018 г. Средствата ще бъдат изплатени 
до 25 април 2018 г.

ОТ 20 МАРТ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА
ЗАСТРАХОВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ         
УС на ДФЗ-РА утвърди 

ресурс от 1,5 млн. лева по 
Схемата за държавна помощ 
за съфинансиране на застра-
хователни премии при застра-
ховане на селскостопанска 
продукция. Срокът за канди-
датстване е от 20 март 2018 г.до изчерпване на ресурса 
по схемата и не по-късно от 31 август 2018 година.
Целта на подпомагането е да се насърчат малките 

и средни предприятия и земеделските стопани, които 
отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени 
култури и тютюн, доброволно да застраховат сел-
скостопанската си продукция срещу неблагоприятни 
климатични събития. Помощта се предоставя под 
формата на заплащане на застрахователни премии на 
земеделски стопани при застраховане на продукцията. 
Максималният размер на финансирането, което може 
да получи един земеделски стопанин, е до 65% от 
стойността на застрахователната премия. Сумата за 
подпомагане e до 195 лв./ха.
Стопаните трябва да представят застрахователните 

си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за 
подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на ДФ 
”Земеделие” до 28 септември. Срокът за сключване на 
договорите и изплащането на помощта е до 14 декем-
ври 2018 година.
Още информация за държавната помощ е публику-

вана на сайта на ДФЗ.

БОЛНИЧЕН ЛИСТ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, КОИТО 
РАБОТЯТ ПО ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ТРУДОВО ПРАВО
Въпрос: Лице работи при нас на втори трудов до-

говор, като по първия в друга фирма се осигурява на 
максимума. При нас получава възнаграждение, на кое-
то удържаме само ДОД и в Декларация обр.1 в т. 16.4 
посочваме дните без осигурителни вноски, зачетени 
за трудов стаж. Лицето представя болничен лист. 
Трябва ли да изплащаме възнаграждение за първите 
3 работни дни за сметка на работодателя, въпреки че 
по нашия болничен лист няма да има плащане и трябва 
ли в Д1 дните да се отразяват съответно в т. 16.А и 
16.2? Важат ли тези правила и в случай че на трето 
работно място получава възнаграждение за ДУК?
Отговор: Осигурените лица, които работят по 

повече от едно трудово правоотношение, следва да 
представят издадения им болничен лист пред всеки 
от работодателите, независимо че по основното си 
трудово правоотношение са осигурени върху макси-
малния осигурителен доход, респ. върху доходите от 
допълнителните трудови правоотношения не се дъл-
жат осигурителни вноски. Това е така, тъй като всеки 
работодател (осигурител) подава месечни данни за 
осигуряването и дължимия данък с декларация обр. 
№ 1 „Данни за осигуреното лице“. При подаване на 
данни с декларация обр. № 1 и двамата работодатели 
трябва да отразят дните във временна неработоспо-
собност с право на обезщетение в т. 16.2.
За първите три дни от неработоспособността и 

двамата работодатели трябва да изплатят трудово 
възнаграждение на основание чл. 40, ал. 5 от КСО 
и да попълнят в декларацията точка 16А „Дни във 
временна неработоспособност с възнаграждение от 
работодателя“. (Според цитираната разпоредба оси-
гурителят изплаща на осигуреното лице за първите 
три работни дни от временната неработоспособност 
70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение 
за месеца, в който е настъпила временната нерабо-
тоспособност, но не по-малко от 70 на сто от сред-
нодневното уговорено възнаграждение.)
Често срещани в практиката са и случаите, при които 

лицето работи по трудов договор и същевременно през 
месеца получава доходи по договори за управление и 
контрол на търговски дружества. По всяко от правоот-
ношенията лицата подлежат на осигуряване за всички 
осигурени рискове по предвидения от закона ред. 
Всеки осигурител подава и данни за осигуряването с 
декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“ по 
определения в Наредба Н-8 ред. Щом по трудовото 
правоотношение лицето е осигурено върху максимал-
ния осигурителен доход, по договора за управление и 
контрол няма да подлежи на осигуряване. Правилото 
за първите три дни от временната неработоспособност 
за сметка на работодателя тук няма да се приложи, 
защото правоотношението не е трудово и дружеството 
не се явява работодател.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАРТ 2018г.



ЗЕМНАТА ЯБЪЛКА
ПРЕЧИСТВА ОРГАНИЗМА

Лечението с топинамбур помага за пречистването на 
организма на клетъчно ниво и нормализира обменни-
те процеси.
Високата кон-

центрация на би-
ологичноактивни 
вещества, които 
влизат в състава 
на земната ябълка 
я правят изклю-
чително полезна 
в диетичното хра-
нене, специали-
зириното хранене 
на диабетици и 
страдащите от редица други заболявания.
Наличието на природни биологични влакнини и 

пектин позволява топинамбурът да се използва за де-
интоксикация на организма и ефикасна профилактика 
при отравяния с органични разтворители, лекарства, а 
така също и алкохол. Той е особено полезен за болни 
от диабет 1 и 2 тип.
Топинамбурът е полезен за подобряване на обмяната 

на веществата, при хранително затлъстяване, при на-
рушение на функциите на коремно-чревния тракт, при 
дисбактериоза.
Препоръчва се при повишено физическо и психое-

моционално натоварване, при снижена работоспособ-
ност и при синдром на хронична умора.
Лечебното действие на топинамбура е свързано с не-

говата способност да нормализира обмяната на въгле-
водороди и мазнини в организма.
Топинамбурът може да стане важна съставна част при 

храненето на затлъстели хора, а особено ефективно е 
неговото въздействие при страдащи от хроничен запек.
Особено важен ефект се наблюдава при болните от 

остеопороза - нулинът чувствително повишава всмук-
ването на калция в червата, оказва нормализиращо 
влияние на метаболизма на липидите.
Топинамбурът е ефективен при лечение на желязо-

дефицитна анемия и при лечение на тромбофлебит - 
заболяване, при което вследствие на неправилна об-
мяна на веществата в кръвта се образуват съсиреци, 
препятстващи нормалния кръвоток в организма и во-
дещи до запушване на кръвоносни съдове.
Основни потребители на топинамбур са лица, стра-

дащи от: захарен диабет, малокръвие, болни бъбреци 
и черен дроб, стомах, атеросклероза, хипертония, по-
лиартрит, лъчева болест, нарушен въглеводороден об-
мен, онкологични заболявания.

КАКВО ДА ПРЕДПРИЕМЕМ
ПРИ СИЛНО ИЗДЪЛЖАВАНЕ НА РАЗСАДА
Разсадът се е издължил прекалено? Не е добре – из-

тегленият и прераснал разсад почти винаги е гаранция 
за лоша реколта, затова признаците за издължаването 
му трябва да бъдат задушавани в самото начало.
Най-напред трябва да определим причините за издъл-

жаването му, а те могат да бъдат няколко:
1. Прекалено ранно засаждане на семената. Прокара-

лите от тях растения страдат от недостиг на слънчева 
светлина и се издължават. Засетите навреме семена 
осигуряват здрав разсад, който става готов за пресаж-
дане на постоянно място точно в оптимални срокове.

2. Прекалено гъсто засаждане. Резултатът е същият 
както и при недостига на светлина, само че към това 
се добавя и конкуренцията между растенията за вода 
и хранителни вещества.

3. Отглеждане в тъмно помещение. В тъмнината 
растенията хвърлят всичките си сили, за да се доберат 
до източник на светлина и така разсадът се развива 
висок и хилав. На тъмен перваз няма начин да получим 
качествен разсад, освен ако не осигурим допълнително 
осветяване.

4. Отглеждане на топло. Обикновено се случва при 
отглеждане на разсада в домашни условия. Прекалено 
високата температура води до издължаването и поля-
гането на разсада.

5. Прекаляване с поливането и подхранването. Ако 
злоупотребяваме с торовете, разсадът ще ни зарадва 
с прекрасен растеж и ще получим такива гиганти, че 
ще ни е трудно дори да си представим какво да пра-
вим с тях. Така се мъчат градинарите, пресаждайки 
прерасналия разсад от домати в легнало положение 
и вкопавайки дълбоко този на зелето. Но какво биха 
могли да направят с пипера и патладжаните – те не 
бива да бъдат заравяни дълбоко? Затова разсадът 
трябва да се подхранва само 2-3 пъти за целия период 
на отглеждането му.
А какво можем да направим, за да предотвратим 

издължаването на разсада и той да расте здрав?
1. Най-напред трябва да спрем буйния растеж. Ко-

гато причината за него е прекомерната топлина, пре-
насяме съдовете с растенията на по-прохладно място. 
Проблемът може да се реши и с често проветряване.

2. Намаляване на броя на поливанията и на използ-
ваните количества вода, т. е. налагане на сух режим на 
разсада. Ако обаче листата започнат да вехнат, значи и 
тук сме прекалили и трябва спешно да полеем разсада.

3. Отказ от подхранване или поне от торовете, съдър-
жащи азот. Можем обаче да използваме суперфосфат 
и калиев сулфат, както и техният природен заместител 
– дървесната пепел.

4. Спешно пикиране, заравяйки растенията при 
пресаждането в по-големи съдове. Това обаче не важи 
за всички видове разсад – при пипера и патладжаните 
можем да заравяме само до семеделните листа.

5. Осигуряване на допълнително осветяване с луми-
несцентни, светодиодни и фитолампи.

ТОПЛАТА ЗИМА ПРИТЕСНЯВА ПЧЕЛАРИТЕ
Пчеларите изпитват 

притеснения за състо-
янието на пчелните се-
мейства заради топлата 
до момента зима. Според 
тях съществуват сериозна 
опасност, тъй като пчели-
те напускат кошерите 
заради високите темпера-
тури, а същевременно няма с какво да се хранят.

„Меката зима е нож с две остриета, защото пчелите 
напускат кошерното пространство, за което им е ну-
жен хранителен ресурс, а в същото време се връщат с 
празни гушки, понеже сега в природата няма никакъв 
източник на храна. Това води до неефективно изразход-
ване на зимните запаси. Вторият рисков момент е, че 
пчелите са заложили за отглеждане една идея повече 
личинки“, коментират от  Сдружение „Родопска пчела“.

 Според него обаче едно продължително застудяване 
може да се окаже проблем, особено за по-слабите се-
мейства, които за да топлят себе си и бъдещото поколе-
ние, амортизират много бързо, а това би довело до нови 
загинали семейства до идването на пролетта.

 Андреев смята още, че активността на пчелите сега 
не е проблем. „По-добре така, отколкото да не могат 
да проведат очистителни облитания в продължение на 
почти два месеца, както бе миналата зима от средата на 
декември до средата на февруари“.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

МОРСКА КРАСТАВИЧКА
ECBALIUM ELATERIUM L.

Морската  крас -
тавичка е многого-
дишно растение със 
стелещо се стъбло 
и сърцевидни листа. 
Плодът е продълго-
ват, зрелият при до-
пир изхвърля семена-
та под налягане.
Среща се по пе-

съчливи места, по 
Черноморието, Струмската долина, Тракийската 
низина, Тунджанската равнина и Източни Родопи, 
докъм +1000 m. Цъфти VI-IX.
Има стойност на лечебно растение.
Използва се като лечебно средство при Синузит.
Като продукт: Морска краставичка - плод
Може да се използва при: синузит.
Начин на употреба: Смляно на плах плодче се 

поднася към носа чрез памучен тампон. Смърка 
се рязко и късо. Ако се усети парене на гърлото се 
прави гаргара и се изплюва. Процедурата се прави 
1-2 пъти дневно.

 „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: 
0879/12-18-04 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                                                                                                              

- По колко са ти доматите?
- 7 лева килото.
- А, много бе, при бай Пешо са по 5!
- Е защо не си купиш от бай Пешо тогава?
- Ами защото той няма в момента.
- Е, аз когато нямам, при мен са даже по 4....
Жена към съпруга си: 
– Видял ли си, колко мил и нежен е новият съсед. Постоянно 

целува и прегръща младата си приятелка. Защо не го правиш и ти? 
– Че аз дори не я познавам…
В дискотеката , млад момък се обръща към жена:
- На колко години си ?
- Една жена никога не се пита на колко години е...........
- Права си......А колко тежиш ?
- А бе на 38 години съм ......

По колко са ти доматите?

МУСАКА ОТ МАКАРОНИ
Продукти:
• 70 г масло
• 350 г смляно месо
• 2 с. л. доматено пюре;
• 1/2 глава кромид лук
• сол на вкус
• млян черен пипер на вкус
• 3 с. л. нарязан магданоз
• 400 г макарони
За заливката:
• 2 ч. ч. прясно мляко
• 2 яйца
• 2 с. л. брашно
За наръсване:
• 4 с. л. настърган кашкавал
Начин на приготвяне: 1. В сгорещеното масло се 

запържват нарязания кромид лук, месото и доматеното 
пюре. Подправя се със сол, пипер и магданоз.

2. Макароните  се сваряват и се отцеждат. В на-
маслена тавичка се слага половината от макароните. 
Върху тях се изсипва задушеното месо и се покрива 
с останалите макарони.

3. Ястието  се изважда и се залива със сос, приготвен 
от брашното, млякото, разбитите яйца и сол на вкус. 
Поръсва се с кашкавала и се връща се във фурната. 
Пече се до зачервяване. 

 ЗА ДА СА ОРАНЖЕВИ ЖЪЛТЪЦИТЕ НА ЯЙЦАТА
* Добавяйте люцерново сено 
към концентрирания фураж
Опитните стопани знаят, че 
люцерновото сено се получава 
чрез изкуствено изсушаване на 
млада люцерна. 
Ако го давате в смеските на 
кокошките, жълтъците им ще са оцветени в оранжево.
Може да го размесвате с концентрирания фураж за 
бройлери и носачки, като количеството трябва да е 
около 3% от дажбата
Люцерновото сено държи висока цена като фураж. Но 
пък на вас не ви трябват големи количества за носач-
ките в двора. Така че, ако имате възможност, купете 
си. Може да го давате:
* до 5% към концентрирания фураж (КФ) при раз-
плодните гъски след 4-седмична възраст;
* до 8% към КФ при кърмещи свине;
* до 20% към КФ при бременни свине;
* до 15-20% към КФ при преживни животни.


