
Съвместно организираните от 
кмета на община Сатовча д-р Арбен 
Мименов и Фондация „Помощ за 
благотворителността в България”  
безплатни прегледи за възрастни 
хора над 60 годишна възраст на те-
риторията на общината ще се про-
ведат в дните:

26 януари 2016 год. (вторник) 
в село Сатовча - за Сатовча и съ-
седни населени места. Прегледите 
ще се извършват от медицински 
специалисти: кардиолог, ендокри-
нолог, уролог и ортопед в сградата 
на Общината - първи етаж.

26 януари 2016 год. (вторник) 
в село Плетена - за Плетена и съ-
седни населени места. Прегледите 
ще се извършват от медицински 
специалисти: кардиолог, ендокри-
нолог, уролог и ортопед в сградата 
на Кметството и  Читалището.

27 януари 2016 год. (сряда) в 
село Кочан - за Кочан и съседни 
населени места. Прегледите ще се 
извършват от медицински специ-
алисти: кардиолог, ендокринолог, 
уролог и ортопед в сградата на 
Училището - първи етаж

27 януари 2016 год. (сряда) и 28 
януари 2016 година (четвъртък)  в 
село Вълкосел - за Вълкосел и съ-
седни населени места. Прегледите 
ще се извършват от медицински 
специалисти: кардиолог, ендокри-
нолог, уролог и ортопед в сградата 
на Здравната служба.

29 януари 2016 год. (петък)  в 
село Слащен - за Слащен и съсед-

ни населени места. Прегледите 
ще се извършват от медицински 
специалисти: кардиолог, ендокри-
нолог, уролог и ортопед в сградата 
на Кметството и Читалището
Медицинските  специалисти са 

от Александровска болница град 
София, като екипите ще извърш-
ват прегледи и ще консултират 
пациенти. За по-доброто консул-
тиране, пациента е необходимо 
да носи налични медицински до-
кументи - епикризи, изследвания, 
становища и други. 

25 - 31 януари 2016г., година (XII), 4 /536

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

КАК ДА СЕ ПОДГОТВИ ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ СТОПАНИН ЗА ПОДАВАНЕ 
НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ 2016Г.?

Регистрацията като земеделски стопанин се извършва в областната 
дирекция „Земеделие” по постоянен адрес за физическите лица или ед-
нолични търговци, или по седалище за юридическите лица, въз основа 
на анкетни карти и формуляри, попълнени от кандидата. Въз основа на 
вписването земеделският стопанин получава регистрационна карта и 
справка, в която е отразена декларираната от него дейност. Регистрацията 
е валидна за една година. Образци на документите могат да се открият на 
електронната страница на МЗХ 

http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx
Когато кандидатът се регистрира за първи път като земеделски стопа-

нин, той може да извърши регистрацията без определени срокове, цело-
годишно. 
Земеделски сто-

панин, който вече 
е включен в регис-
търа е задължен 
всяка година, в пе-
риода 1 октомври 
– 28 февруари да 
актуализира своята 
регистрация в съ-
ответната областна 
дирекция „Земеде-
лие”, като подава 
нови анкетни карти 
и формуляри. Об-
ластната дирекция 
извършва заверка 
на регистрацион-
ната карта за нов 
едногодишен срок – до 28 февруари, следващата година.
В случай, че регистриран земеделски стопанин не актуализира регис-

трационната си карта, той се отписва от регистъра на земеделските сто-
пани за срок от една година и може да се включи отново в регистъра през 
следващата година, ако завери отново картата си. 

ра а а о зе е е сск с о а се з р а о

Заявяването за подпомагане за директни 
плащания през 2016г. започва от 1 март и 
продължава до 15 май 2016г., като посоч-
ването на площите за подпомагане може 
да се извърши в общинската служба по зе-
меделие по местонахождение на площите 
или по адресна регистрация на лицето. 
Заявлението за подпомагане се приключ-

ва само в общинската служба по земеде-
лие по адресна регистрация на физическо 
лице или седалище на юридическо лице. 
След 15 май 2016г., в продължение на 

25 календарни дни кандидатите могат да 
извършват корекции по вече подадени за-
явления, да подават нови заявления, но 
следва да се има предвид, че се налагат 
санкции в размер на 1% върху одобрената 
сума за подпомагане за всеки ден закъс-
нение при подаване на ново заявление, а 
когато се извършват корекции във вече по-
дадено заявление се търпи същата санкция 
за всеки ден след 31 май.
За да подаде заявление за подпомага-

не, кандидатът следва да е регистриран 
земеделски стопанин и да притежава 
съответните правни основания за полз-
ване за площите, които заявява. 
Важно е да се знае, че за разлика от 

предходната година кандидатите ще мо-
гат да заявяват само площи, в обхвата 
на границите на имотите, за които е ре-
гистрирал правно основание за ползва-
нето им в срок до 15 февруари 2016г. 
За земеделски имоти, държавна и об-

щинска собственост, за които със запо-
ведта на кмета на общината, съответ-
но на директора на областна дирекция 
„Земеделие” е започнала процедура за 
предоставяне за ползване за стопанска-
та 2015-2016г. преди 15 февруари 2016г. 
по реда на закон, може да се извършва 
регистрация в сроковете за подаване на 
заявления за подпомагане. За стартира-
ла процедурата се счита датата на запо-
ведта на кмета на общината, съответно 
на директора на областна дирекция „Зе-
меделие”.
Правно основание за подпомагане в 

горски имоти, държавна и общинска 

собственост, представляващи пасище, 
ливада или поляна са сключените дого-
вори за наем по реда на Закона за горите. 
За имоти, попадащи в защитени те-

ритории, правно основание е разреши-
телно за паша по чл.50, т.5 от Закона за 
защитените територии, което се издава 
въз основа на годишните планове, ут-
върдени със заповед на директорите на 
регионалните органи на Министерство 
на околната среда и водите. Процедура-
та се счита за стартирала със датата на 
заповедта на съответния регионален ор-
ган на Министерство на околната среда 
и водите.
Схемите за директни плащания за подпо-

магане, за които се изисква регистрирано 
правно основание за ползване на площите 
от регистриран земеделски стопанин са:

> схема за единно плащане на площ 
(СЕПП);

> схема за преразпределително плащане;
> схема за плащане за селскостопански 

практики, които са благоприятни за кли-
мата и околната среда (зелени директни 
плащания);

> схема за млади земеделски стопани;
> схеми за обвързано с производството 

подпомагане;
> схема за дребни земеделски стопани;
> специално плащане за култура – памук.
Кандидати за подпомагане могат да бъ-

дат собственици/съсобственици на позем-
лени имоти, арендатори, наематели, коо-
перации, на които са предоставени имоти 
за съвместна обработка, предоставени 
земи със заповед на министъра на земеде-
лието и храните от Държавния поземлен 
фонд на научни, научно-производствени 
и учебни заведения, включително и на 
Министерство на транспорта, местата за 
лишаване от свобода, на семепроизводни 
и племенни стопанства, овощни разсадни-
ци, пепиниери и маточници, на горски раз-
садници и на ловни стопанства, на ведом-
ства, свързани с отбраната и сигурността 
на страната, ползватели по споразумения 
или разпределения на масиви за ползване 
на земеделските земи.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОДБОР И
НАЕМАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ

„НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“

П

През месец март 2015 година община Сатовча, в партньорсто с Агенцията за социално 
подпомагане, стартира изпълнението на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови 
възможности за грижа”. Той се осъществява по процедура за предоставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ  “Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността 
и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси” 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европей-
ския съюз. 
Настоящата процедурата е разработена в съответствие със Закона за съсловната орга-

низация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, 
Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските 
сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат 
да извършват по назначение или самостоятелно, Кодекса на труда и Кодекса за социално 
осигуряване.  
В изпълнение на дейност 3 и дейност 5 по проекта се предвижда за срок от 1 месец да 

се наемат медицински специалисти с професионална квалификация „медицинска сестра” 
или „медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, опреде-
лени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, 
свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги. Заплащането за изпълнението на 
услугата е 4 лв. на час. Сключеният договор може да бъде трудов със заетост от 168 часа 
или граждански – до 80 часа. 
Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности 

за грижа” подават заявлениe в ОбА от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително. В слу-
чай, че не са постъпили достатъчно заявления, срокът за прием може да бъде удължен 
най-късно до 29.01.2016 г.

Агенция за социално подпомагане
Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

„Нови възможности за грижа”



3.1.1. Индивидуални изпълнители
3.1.2. Хорови и групови изпълнения
4.1. Народен  театър 
4.1.1. Индувидуални изпълнители
4.1.2. Групови изпълнения
5.1. Изобразително  и  приложно  изкуство  

-  изложба –  конкурс . 
6.1.Други видове танци, песни и  музика 
6.1.1. Индивидуални изпълнители
6.1.2. Групови изпълнения
 3. В   програмата   си   участниците   могат   

да   включат   произведения   по   темите - 
отделно  и/или  общи  с  продължителност  
не  по-голяма  от  8 /осем/  мин. на пpоиз-
ведение, както и изпълнение по собствен 
избор /до 8 мин./ и до 3 бр. произведения 
на изобразителното и приложното изкуства, 
както и произведения по избор/до 3 бр.

4. Жури, журиране . 
-  Журито се състои най-малко от трима 

членове
- Оценките на журито са за цялостно 

представяне на групата по десетобалната 
система и следните критерии - художестве-
ни качества, костюми, реквизит, актьорско 
майсторство, вокална подготовка.

- Журирането и класирането се извършва 
от журито по сбора от оценките на члено-
вете.

 Журито  обявява  резултатите   след  
14-дневен период с  протокол ,  както  
следва: 

-  Голяма  награда  “Нестия  Вино  и  Лю-
бов  2016”  -  купа,  диплом  и  20% отстъпка 
при участие на един от Нестия фестивали 
България 2016.

- Победители  във  възрастовите  групи 
и подраздели: 
Първо място – статуетка, диплом и 15% 

отстъпка при участие на един от Нестия 
фестивали България 2016.
Второ място - статуетка, диплом и 10% 

отстъпка при участие на един от Нестия 

фестивали България 2016.
Трето място - статуетка, диплом и 5% 

отстъпка при участие на един от Нестия 
фестивали България 2016.

 - Награда  на публиката – диплом 
-  За най-млад участник  - диплом
-  За най-възрастен участник - диплом
  - Всички  участващи  състави  получават  

грамота за  участие  и  индивидуални  серти 
фикати за участниците . 
Наградите се получават по време на 

Официалната церемония при връчване на 
Годишните награди на Български арт и 
фолклорен център “Нестия” на 28 декем-
ври 2016г. от 20,00 часа.

5. Организаторите  осигуряват: 
- сцена, техническите условия и съоръ-

жения за проявата.
- рекламата и наградите.
- медийно отразяване.
- видео и фотозаснемане.
- общ награден фонд – 1000 лв. 
6. Организаторите имат възможност за 

настаняване на участниците от страната 
на преференциални цени  в  пансион  от  
25  лв./включващо нощувка,  закуска,      и 
вечеря/ и в хотел от 35 лв./включващо но-
щувка, закуска,   и вечеря/, заплащани от 
участниците.

7. Участниците осигуряват подготов-
ката и явяването на  конкурса по реда, 
определен предварително по жребий на 
12.02.2016г./петък/.

8. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПОДА-
ВАТ ДО 17,00 ЧАСА НА 25.02.2016Г. в 
офиса  на   Български арт и фолклорен  
център “Нестия”   – ул.Пиротска № 5 /
сградата  на  ВМРО/ ет.4, офис № 13, тел./
факс 02/828 3623, Христо  Станков /0876 
644196, 0884 563482/,
e-mails:nestiafolk@mail.bg; nestiafolk@abv.bg;         
www.bgartnestia.alle.bg

           ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Докато Яо разглеждал забележителностите на 
Хуа, граничният страж го познал и се приближил 
с думите:

– О, Мъдрецо! Благословен да си! Дълъг живот 
за Мъдреца!

– Замълчи! – казал Яо.
– Нека Мъдрецът има много богатства!
– Замълчи!
– Нека има много синове!
– Замълчи!
– Как така? – попитал граничният страж. – Дълъг 

живот, голямо богатство, много синове са това, 
което всеки иска. Защо ти не ги искаш?

– Много синове – казал Яо – означават много 
тревоги. Голямо богатство означава големи грижи. 
Дълголетие означава дълго страдание в житейски 
беди. Всичко това пречи на усъвършенстването на 
Добродетелта. Затова не го искам.

– Преди – отвърнал граничният страж – те 
мислех за мъдрец. Сега виждам, че си просто бла-
городен мъж. Когато Небесата ти пращат синове, 
положително са предвидили занятие за тях. Ако 
имаш много синове и те имат своите занятия, за 
какво трябва да се тревожиш? Ако притежаваш 
голямо богатство и го делиш с другите, какви 

грижи  можеш  да 
имаш? А  колкото 
до дълголетието… 
Мъдрецът  си  на -
мира подслон като 
пъдпъдък  –  без 
тревоги  и  борби . 
Той получава храна 
като новоизлюпено 
пиле от поддържа-
щия всичко Път на 
Небето. Той преми-
нава през живота 
като птица в полет, 
без да остави и следа. Когато империята следва 
Пътя, той участва в разцвета й. Когато тя загуби 
Пътя, той се оттегля и oсъвършенства своята 
Добродетел. След много години доволен живот 
напуска този свят и яхва белите облаци. Никакви 
злини не го постигат. Свободен е от нещастия. 
Какви беди е изстрадал?
С това граничният страж се обърнал и си тръг-

нал. Яо го последвал.
– Почакай! – извикал той. – Искам да попитам…
– О, замълчи! – отвърнал граничният страж.

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

25 Януари 2014г., Понеделник 
 Световен ден на средствата за масова информация и Ден на българското радио
На 25 януари 1935 г. цар Борис III подписва указ, с който радиоразпръскване-

то в България става държавна собственост. В резултат на този указ се поставя 
началото на Българското национално радио. Първата българска радиостанция 
носи името „Радио София“.На 25 януари, отбелязваме Денят на  Средствата 
за Масова Информация, които отдавна не се изчерпват с радиото и печатната 
преса. В съвременния свят информацията ни залива отвсякъде и наистина е 
„масова“ - електронни медии, печатни медии, интернет, безброй радиостанции 
и дори лични блогове. Имаме широк достъп на много и 
всякаква информация.

26 Януари 2015г., Вторник,
 Международен ден на митниците и митническия 

служител
Всяка година на 26 януари световната митническа общ-

ност празнува Международния ден на митниците в чест 
на първата официална сесия на Съвета за митническо 
сътрудничество (СМС), която се е състояла на 26 януари 
1953г. Членството на Република България в СМС започва 
на 1 август 1973г. Поради значително нарастване на броя на 
страните членки в Съвета и все по -отговорната роля, която 
той играе в световен мащаб, през 1994г. Съветът за митническо сътрудничество 
приема неофициално името Световна митническа организация (СМО).

27 Януари 2015г., Сряда,
 Международен възпоменателен ден на Холокоста
През 2005 г. ООН обяви датата за Международен възпоменателен ден на 

Холокоста. Създаден на територията на окупирана Полша, този концлагер се 
превръща в символ на местата за осъществяване на хитлеровото окончателно 
„решение“ на „еврейският въпрос“. В Аушвиц са депортирани няколко мили-
она души от цяла Европа. Общо в лагерите загиват милиони, като с точност 
цифрите трудно могат да бъдат изчислени. Унищожено е почти цялото еврейско 
население на Европа, около 6 млн. души.

28 Януари 2015г.,Четвъртък, 
Европейски ден за защита на данните
На 28 януари Европа отбелязва Деня за защита на личните данни. На тази дата 

през 1981 година европейските държави, които поддържат прокламираните от 
Съвета на Европа фундаментални принципи за защита на човешките права, са 
получили възможност да се присъединят към Конвенция №108 на Съвета на 
Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.

30 Януари 2015г., Събота,
 Ден на Свети Три Светители
Най-големия религиозен празник в Православната църква/, посветен на 

„Светата Троица“. Православната църква е отредила от векове на този ден да 
се чества заедно паметта на св. Василий Велики, св. Григорий Богослов и св. 
Йоан Златоуст и така да се отдава почит на тяхното просветителско и учител-
ско дело. На този ден празнуват още православните богословски факултети и 
духовните академии.

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
“ДА ЗАПАЛИМ И СЪХРАНИМ ОГЪНЯ БЪЛГАРСКИ ...!”

”ВИНО И ЛЮБОВ 2016”
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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

И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 22.01.2016 г.
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ПРИТЧА:
ДЪЛЪГ ЖИВОТ, ГОЛЯМО БОГАТСТВО, МНОГО СИНОВЕ      

КОНКУРС  ЗА ИЗКУСТВА  
РЕГЛАМЕНТ
1.”Вино   и   Любов   2016” – Нестия 

Конкурс за изкуства   ще   се   прове-
де   на

13.02.2016г. /събота/  в     концерт-
ната  зала  ДК “Средец”  и  е част от 
Националната кампания “Да запалим 
и съхраним Огъня Български ...” – 
Програма „Фолклорен арт календар”, 
посветен   на   духовната   връзка   меж-
ду   православния   празник   на Виното 
”Трифон – Зарезан” и  католическия 
празник на  Любовта ”Св.Валентин”.

 Организатори      са:   Български  
арт  и  фолклорен     център  ”Нес-

тия”,  Дом   на културата “Средец”, 
сдружение „Фонтан” и с  подкрепата 
на Министерство  на образованието   и   
науката,   Министерство   на   култу-
рата,   Столична    община, Столичен 
общински съвет.

 2.  Участниците са разделени   по-
жанровe в раздели и подраздели:

2.1.Народни танци 
 2. 1. 1.  Тематични  танци 
2.1.1А. Камерни танци
2.1.1Б. Масови танци
2.1.2. Сюжетни та нци 
2.1.2А. Камерни танци
2.1.2Б. Масови танци
3.1. Народни  песни 



Отговор: Съгласно чл. 52а от Кодекса за социално осигу-
ряване (КСО) право на парично обезщетение за отглежда-
не на малко дете имат лицата, които са осигурени за общо 
заболяване и майчинство и имат не по-малко от 12 месеца 
осигурителен стаж като осигурени за този риск. В случай, 
че майката не ползва отпуск за отглеждане на малко дете 
и не е дала съгласие отпускът да се ползва от друго лице, 
ако са налице и останалите изисквания по КСО, тя има 
право на парично обезщетение по чл. 54 от КСО (за 2012 
г. месечният размер е 120 лв.). За изплащане на обезщете-
нието по чл. 54 от КСО е необходимо майката да представи 
на осигурителя (работодателя) си, а той – в съответното 
териториално поделение на Националния осигурителен 
институт (ТП на НОИ), заявление-декларация по образец 
приложение № 4 към Наредбата за изчисляване и изпла-
щане на паричните обезщетения и помощи от държавното 
обществено осигуряване (НИИПОПДОО). Към заявление-
декларация по образец, приложение № 4 се прилага заве-
рено от осигурителя копие от удостоверението за раждане 
на детето, декларация за изплащане на обезщетението по 
образец, приложение № 7 към НИИПОПДОО (това е де-
кларация за банковата сметка и се прилага в случай, че не 
е представяна досега във връзка с изплащане на парично 
обезщетение от средствата на ДОО) и други документи, 
според конкретния случай. От 1 април 2012 г. копие от 
удостоверението за раждане на детето ще се представя, 
само ако детето не е български гражданин.
Сроковете за представяне на документите за изплащане 
на парично обезщетение са определени в чл. 52б и чл. 40а 
от КСО. Работодателите, осигурителите и техните кло-
нове и поделения представят документите в съответното 
ТП на НОИ за всеки календарен месец не по късно от 2 
работни дни след деня на изплащане на дължимите възна-
граждения или част от тях, а когато възнагражденията са 
начислени, но не са изплатени, или не са начислени – не 
по-късно от два работни дни след последния ден от месеца, 
следващ месеца, през който е положен трудът.
Съгласно чл. 14, ал. 1 от НИИПОПДОО при промяна на 
обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните 
обезщетения, в срок от 3 работни дни от промяната оси-
гурените лица следва да представят на осигурителите 
си, които са представили в ТП на НОИ документите за 
отпускане на обезщетението, декларация по образец 
приложение № 12 към наредбата, окомплектована с до-
казателствата за промяната на обстоятелствата. В срок 3 
работни дни от получаване на декларацията осигурителят 
е длъжен да представи декларацията и приложенията към 
нея в съответното ТП на НОИ.

Въпрос: Майка се намира в отпуск за отглеждане 
на дете до 2-годишна възраст. Правоотношението 
й е прекратено, но отново започва работа на трудов 
договор при друг осигурител. В какви срокове и от 
кой осигурител (старият или новият) следва да се 
представи в ТП на НОИ Декларация за промяна на 
обстоятелствата, приложение № 12 към Наредбата 
за изчисляване и изплащане на паричните обезщете-
ния и помощи от ДОО? Какви документи и в какви 
срокове следва да се подадат от новия осигурител за 
лицето във връзка с получаване на парично обезще-
тение за отглеждане на малко дете на основание 
чл. 54 от КСО?

До 30 януари
ЗМДТ
 Подаване на декларация по чл. 61р, ал. 5 ЗМДТ за об-

лагане с туристически данък за предходната календарна 
година
До 31 януари:
ЗДДС
Подаване на декларация-опис по образец от Общините 

за упражняване правото по § 15г от преходните и заклю-
чителните разпоредби на ЗДДС в срок от януари 2016 
г. до 31 юли 2016 г. - за получените доставки, за които 
данъкът е станал изискуем през данъчни периоди след 
1 декември 2013 г.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото 

тримесечие на предходната година данъци при източни-
ка по  ЗКПО. 
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото 

тримесечие на предходната година окончателни данъци 
за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗД-
ДФЛ.

2. Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 43, 
ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ, удържан от предприяти-
ята и самоосигуряващите се лица за доходи, придоби-
ти от физическите лица през четвъртото тримесечие на 
предходната данъчна година, в случаите когато лицето, 
придобиващо дохода, писмено е декларирало пред пред-
приятието или самоосигуряващото се лице – платец на 
дохода, че желае удържане на данък за тези доходи.

3. Изчисляване на годишна данъчна основа и опреде-
ляне на годишен размер на данъка за доходите от тру-
дови правоотношения от работодатели, които към 31 
декември на предходната година са работодатели по ос-
новно трудово правоотношение, както и издаване от тях 
на образец на служебна бележка за доходи от трудови 
правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ 
(образец № 1), ако такава е била поискана от съответния 
работник/служител. Ако служебната бележка е поиска-
на след тази дата, тя се издава при поискването й. 

4. Предприятията и самоосигуряващите се лица по 
смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци 
на доходи, предоставят информация за доходите от 
наем или друго възмездно предоставяне за ползване на 
недвижимо имущество, както и за доходите от управле-
ние и контрол, от участие в управителни и контролни 
органи на предприятия, подлежащи на облагане по реда 
на чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ, начислени и/или изпла-
тени в полза на физически лица, местни на друга дър-
жава - членка на Европейския съюз. Когато платецът 
на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се 
лице, информацията се предоставя от чуждестранното 
физическо лице, местно на друга държава – членка на 
Европейския съюз.

5. Дипломатическите представителства на други дър-
жави, които са избрали от началото на 2016 г. да опре-
делят, удържат и внасят данък за доходи от трудови пра-
воотношения, сключени с местни физически лица, във 
връзка с извършваните от представителствата функции 
в Република България, уведомяват компетентната тери-
ториална дирекция на Националната агенция за прихо-
дите.
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КОЙ ФЕРМЕР КАКВИ ПАРИ ДА ОЧАКВА 
И КОГА ПРЕЗ 2016 Г.

Фонд „Земеделие“ обяви окончателния засега инди-
кативен график за извършване на преводите по схемите 
и мерките за директни плащания от кампания 2015.
За пълна ориентация на земеделските производители 

ще им го представим по схеми, бюджети и периоди на 
изплащане.
От 25 до 29 януари трябва да бъдат оторизирани пла-

щанията на земеделските производители, отглеждащи 
говеда по схемата за преходна национална помощ, 
която не е обвързана с производството. Средствата 
идват 100% от националния ни бюджет.
Също от 25 до 29 януари трябва да стартира най-

крупното изплащане - по схемата за единно плащане 
на площ. Ставката е 16,20 лв./дка. Парите 100% са от 
Европейския фонд за гарантиране на земеделието /
ЕФГЗ/.
От 22 до 26 февруари ще дойде ред на оторизацията 

на компенсаторните плащания в планинските райони. 
От тях 75% идват от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони.
Също от 22 до 26 февруари фонд „Земеделие“ тряб-

ва да стартира одобрението на сумите по мярка 10 от 
ПРСР 2014-2020 - „Агроекология и климат“, които 
също в рамките на 75% са от ЕЗФРСР.
През същия период трябва да бъде натиснато коп-

чето и за мярка 11 от новата програма - „Биологично 
земеделие“. При нея също 75% от пакета на бюджета 
е европейски.
Пак от 22 до 26 февруари фондът ще разреши изпла-

щанията за други райони, извън планинските, засегнати 
от други ограничения - това са компенсаторни суми и 
също две трети от тях са от ЕС.
В същия период 22 - 26 февруари трябва да се пус-

нат и парите по „Натура-2000“ и мярка 12 - Рамковата 
директива за водите, също 75% европейски.
От 1 до 10 март е планирано да стартира оторизира-

нето на други 4 вида плащания по 4 схеми.
Първото е за обвързано подпомагане за плодове - по 

1 662 лева на хектар или 166 лв. на декар, на зеленчуци 
- по 2 071 евро на хектар или 207 лв. на декар, за оран-
жерийни зеленчуци - по 8 814 лева на хектар или 881 лв. 
на декар, и за протеинови култури - по 281 лв. на хектар 
или 28,1 лв. на декар. Това са пари 100% от ЕФГЗ.
От 1 до 10 април ще могат да очакват параф за пла-

щанията производителите на тютюн по схема, необвър-
зана с производството. Тези 96 млн.лв. за тях изцяло 
плаща българският национален бюджет.
В този априлски период фермерите с директни пари 

за площ ще могат да получат втората част от парите 
си - т.е. тези за по схемата за преразпределителното 
плащане /за първите 30 ха/, които са 109 млн.лв. и са 
изцяло от ЕФГЗ. Ставката е по 14,90 лв на декар.
От 20 до 30 април ще се направи оторизацията на 

зелените плащания - 464 млн.лв. също 100% от ЕФГЗ. 
Ставката е по 12,60 лева на декар.
За май и юни са оставени разплащанията с младите 

земеделски производители по специалната за тях схема 
- 3,7 млн.лв. са изцяло европейски пари.

Ставката им е по 41 
лв. на хектар или 4.10 
лева на декар.
За тогава са предви-

дени и преводите за 
дребните земеделски 
стопани по схемата с 
още неясен бюджет, 
но и той изцяло от 
ЕФГЗ. Индикативна-
та ставка за дребните 
е 2 445 лева за хектар.

За тогава е планувано да си получат парите и нем-
ногото производители на памук - 4,5 млн.лв. във вид 
на специално плащане за култура.
Или общо за 5-6 месеца до юни фонд „Земеделие“ 

трябва да оторизира и разплати за директни плащания 
и ПРСР общата сума от 1 489 226 594 лева
Като разплащателна агенция той уточнява, че все 

пак този график е индикативен и би могло да настъпят 
някои промени.
Крайна оторизация на заявленията, какъвто израз 

вече въведоха от фонда, ще се извърши след преми-
нала процедура по разрешаване на двойно заявените 
площи и след изтичане на крайния срок за подаване 
на възраженията по слоя „Площи, допустими за под-
помагане“...Но и след като е изготвен окончателен 
слой за целта - в срок до 30 юни, според европейските 
регламенти и правила.
ОСТАНАЛИТЕ ПАРИ ЗА СТОПАНИТЕ
Индикативната ставка по схемата за обвързано под-

помагане за млечни крави е 254 лв. на глава.
При обвързаното подпомагане за месодайни крави 

и/или юници - 250 лв.
По схемата за обвързано подпомагане за млечни 

крави и/или месодайни крави под селекционен контрол 
- 368 лв.за глава.
За обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-

майки - 89 лв.
По схемата за обвързано подпомагане за овце-майки 

или кози-майки под селекционен контрол - 68 лв.
Обвързано подпомагане за биволи - 499 лв.
За обвързано подпомагане за протеинови култури - 

28 лв. на дка.
Национална помощ за говеда, необвързана с произ-

водството - 193 лв., за биволи - 338 лв.
Помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с 

производството - 38 лв.
За площ - 16,20 лв., преразпределителни - 14,90 лв., 

зелени - 12,60 лв. на декар

10% ДАНЪК ВЪРХУ ОБЩАТА ГОДИШНА 
ДАНЪЧНА ОСНОВА ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИ  

Според информация за земеделските стопани, 
публикувана в НАП, нормативно признатите разходи 
се приспадат от придобития през годината доход от 
стопанска дейност (в т. ч. и субсидиите), без да е не-
обходимо лицата да доказват разходите си с първични 
или вторични счетоводни документи.
Доходите, в т. ч. и субсидиите, се смятат за придо-

бити на датата на плащането – при плащане в брой; 
на датата на заверяване на сметката на получателя 
или датата на получаването на чека – при безналично 
плащане или на датата на получаването на престаци-
ята – при плащане в натура.
Данъчната ставка на данъка върху общата годишна 

данъчна основа е 10 на сто, става ясно от информа-
цията на НАП.
Физическите 

лица – земедел-
ски  стопани , 
които  подле-
жат на облага-
не по този ред, 
дължат авансов 
данък по реда 
на чл. 43 от ЗД-
ДФЛ. Когато платецът на доходите не е предприятие 
или самоосигуряващо се лице, както и когато лице-
то, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се и 
е декларирало това обстоятелство пред платеца на 
дохода, размерът на авансовият данък се определя 
и данъкът се внася от лицето, придобило дохода. 
Срокът за внасянето на данъка е до края на месеца, 
следващ тримесечието на придобиването на дохода, 
като за доходи, придобити през четвъртото тримесе-
чие на годината данък не се дължи.

ДЕКЛАРАЦИИТЕ С БАРКОД СМЯТАТ 
САМИ ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК

Годишната декларация за облагане на доходите с 
баркод вече е публикувана на интернет страницата на 
НАП – www.nap.bg. Формулярът с баркод изчислява 
автоматично дължимия данък след попълване на 
информация за получените доходи, внесените осигу-
рителни вноски, ползваните облекчения, напомнят от 
НАП. Електронната декларация трябва да се изтегли 
на компютър от интернет страницата на Агенцията – 
www.nap.bg и да се попълни „офлайн“. Подаването 
на декларация с баркод гарантира на клиентите на 
администрацията, че няма да допуснат технически 
грешки, тъй като дължимия данък се изчислява 
автоматично след попълване на приложенията за 
различните видове доход.
От НАП напомнят също, че изпращането на декла-

рация с баркод предполага и по-бързо възстановяване 
на надвнесен данък. Това е така защото не се налага 
допълнителното обработване и попълване на данните 
от тези декларациите ръчно, тъй като информацията 
директно се прехвърля от формуляра след сканиране-
то на баркода. Подаването на декларацията с баркод 
става с изпращане по пощата или на място в някои 
пощенски станции, където директно ще бъде издаден 
входящ номер. Декларацията може да се подаде и 
лично в офис на НАП.
Срокът за подаване на годишните данъчни де-

кларации за облагане на доходите изтича на 3 май 
2016 г., като в същия срок трябва да бъде заплатен 
и дължимия данък за довнасяне. Всички данъци се 
плащат по една единствена банкова сметка. При 
превод на пари към бюджета се попълват само кода 
за вид плащане - 11 00 00 „Данъци и други приходи 
за централния бюджет“.
От НАП съобщават още, че на интернет страницата 

на Агенцията www.nap.bg е достъпна и декларацията 
за облагане с корпоративен данък с баркод. Фирмите 
подават декларации до края на март, като това е и 
срокът, в който трябва да се плати дължимият кор-
поративен данък, след приспадането на направените 
авансови вноски.
Повече информация за декларирането и плащането 

на данъци и осигуровки има на сайта на НАП www.
nap.bg. Телефонни консултации се правят на цената 
на градски разговор в кол центъра на приходната 
агенция. Номерът е 0700 18 700.  

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЯНУАРИ 2016г.



СЛАДКИШ С ЯБЪЛКИ
Продукти : 1 пакет кори за 

баница, 1 кг ябълки, 1 ч.ч. орехи, 
1 кутия локум, 1 1/2 ч.ч. захар, 
200 г газирана вода, стафиди, 
канела, олио
Приготвяне: 1. Вземат се три 

кори и се слагат на дъното на тава.
2. Ръси се последователно с 

олио, настъргани ябълки, локум, 
захар, канела и стафиди.

3. Слагат се нови три кори и 
отново се ръси с продуктите.

4. Така се процедира и с останалите кори.
5. Сладкишът се нарязва на парчета, между разрезите 

се залива с газираната вода и малко олио.
6. Пече се в предварително загрята фурна до 

готовност.
7. Като се извади се наръсва с пудра захар.

КОГА ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ МАМОГРАФСКО 
ИЗСЛЕДВАНЕ И ЗАЩО?  

Профикалтиката може да спаси живот.
За съжаление, всяка година в България с рак на гър-

дата биват диагностицирани над 3500 жени. Ето защо 
профилактичните прегледи и ранната диагностика чрез 
мамографско изследване (рентгенова снимка на млечни-
те жлези) са от изключително значение.
Мамографията представлява рентгеново изследване на 

млечните жлези с цел скрининг на рак на гърдата. Това е 
от изключително значение, тъй като мамографията може 
да открие туморни образувания още в начален стадий. 
Ранното диагностициране е от изключително значение, 
за редуцирането на фаталния изход от това заболяване.
Мамография спрямо възрастта
Между 35–40-годишна възраст трябва да се направи 

така наречената изходна мамография. Разбира се, при 
напипване на образувание или при усещане за диском-
форт в областта, мамографско изследване трябва да се 
направи веднага.
До 35-годишна възраст при жените, които нямат оп-

лаквания и/или фамилна обремененост, се препоръчва 
ехомамография. Това е безопасен и безболезнен ултраз-
вуков преглед на млечните жлези.
Между 40–50-ата година веднъж годишно е задължи-

телно да се прави профилактично мамографско изслед-
ване.
След  навършването на 50-годишна възраст на дамите 

се препоръчва профилактичното мамографско изследва-
не да се прави през година.
Какво представлява мамографията?
Мамографското изследване се прави с помощта на 

рентгенов апарат – мамограф, който с относително ни-
ска доза рентгеново лъчение визуализира структурите, 
изграждащи млечната жлеза и може да бъде отчетено 
наличието на редица патологични промени – кистична 
трансформация, калцификати, тумори, които не могат да 
бъдат установени чрез опипване.
Мамографското изследване е единственият метод, 

позволяващ да се видят начални изменения под формата 
на микрокалцификати, който стоят в основата на някои 
от формите на рака. Те се виждат като дребни точици, 
който обаче могат да се развият в туморна бучка.
Един от важните въпроси, който интересува жените, е 

как протича изследването. Чрез поставяне на млечната 
жлеза (гърдата) между две плоскости чрез лек и дози-
ран натиск за няколко секунди с мамографа се правят 
проекции на млечните жлези и се визуализира техния 
паренхим.
Снимките могат да се запишат и на дигитален носител 

и трябва да се съхраняват, за да може да се прави сравне-
ние при следващите профилактични прегледи. 
Подобен вид сравнение е от изключително значение, 

за да се хванат навреме евентуални промени и измене-
ния.
Непосредствено след рентгеновото изследване се пра-

ви и клиничен преглед, при който насочено се палпират 
участъците на млечните жлези, като отново се търсят 
изменения. 
Специалисти припомнят, че не всяка бучка е злока-

чествено образувание и при съмнение за наличието на 
такава е нужно да се направи незабавна консултация с 
лекар-мамолг.

ОК КАКВО ЗАВИСИ УСПЕШНОТО 
ПРЕЗИМУВАНЕ НА ПОСЕВИТЕ

При нормални условия сигурното презимуване на 
зимната пшеница и ечемик зависи от три фактора:

. генетично обусловената зимоустойчивост на кул-
тури и сортове;

. фазата на растеж;

. закаляването на растени-
ята преди настъпването на 
трайните зимни студове.
Допълнителен и много ва-

жен фактор е наличието на 
снежна покривка. Качест-
вената сеитба в оптимални 
срокове, навременното поникване, достигане на рас-
тенията до 2-3 братя с добре оформен възел на брате-
не с развита вторична коренова система и нормално-
то протичане на закаляване са гаранция за успешно 
презимуване.

 КАШЛИЦА –
НАРОДНИ, БИЛКОВИ РЕЦЕПТИ

Диагноза кашлица няма да намерите. Тя не е забо-
ляване, а симптом , обикновено на заболяване на ди-
хателните пътища, но с нея се манифестират и някои 
инфекциозни заболявания или общо неразположение 
на организма.
Кашлицата може да бъде 

суха, дрезгава, влажна, кок-
люшоподобна (т.е. харак-
терната за магарешка каш-
лица), лаеща, пристъпна, 
спастична; зад това многоо-
бразие от имена (а списъкът 
може да бъде продължен), 
се крият действителните причина за кашлицата.
Гръден компрес при упорита кашлица
Обикновеният гръден компрес може много добре 

да се замести от „жилетка“: двоен лен, старо памучно 
платно или бархет от един пласт се крои във вид на 
мъжка жилетка без ръкави по мярка на болния. 
Необходима е друга жилетка (или фланела) от вълна 

с ръкави, с около 4-5 см по-дълга от първата. Памуч-
ната жилетка се намокря (във вода или отварка от три-
на), изстисква се добре, облича се на голо тяло и отго-
ре веднага се облича вълнената жилетка. След това се 
бинтова така, че да прилепне до гръдния кош, без да 
пречи на дишането. 
Този компрес е много полезен както при възраст-

ни, така и при по-големи деца, особено при хроничен 
бронхит и упорита кашлица. Компресът може да прес-
тои цяла нощ.
За улесняване отделянето на храчки
Ползвайте целина, хрян, майорана, лопен, мента, 

жълт кантарион, червен кромид лук, иглика, подбел, 
трицветна теменуга. Отхрачващо действие имат още 
лечебна ружа, слез, исландски лишей, борови връхче-
та, евкалипт, ленено семе, подбел, трицветна темену-
га, иглика, липа, кисел трън, медуница, сладък корен.
Билки, които смекчават лигавицата и успокоя-

ват кашлицата
Лопен, черен оман, евкалипт, слез, риган, 

мента,иглика, медуница, мащерка, трицветна темену-
га, медицинска ружа, исландски лишей.
Оригинална рецепта при силна простуда
Градински чай, седефче, подбел, босилек, жививляк 

- смесват се и се вземат 2 супени лъжици. Попарват се 
в 600 мл вода, захлупват се и престояват до сутринта. 
След това отварата се прецежда и се пие три пъти на 
ден по една винена чаша преди ядене.
Още билкови рецепти при кашлица
Взимате сухите люспи на 10 глави лук и ги сварете 

във вода, все едно варите чай. Прецедете водата през 
фина цедка и в нея сложете 1/2кг. пчелен мед, 1-2 лъ-
жички счукан синап и 1-2 лъжички ленено семе. Взи-
майте по 1 лъжичка от тази смес 3 пъти дневно: су-
трин, обед и вечер. 
Вземете една стиска троскот и да го варите 15 мин. 

Сутрин, обед и вечер изпивайте по една чаша от от-
варата. Тя е хранителна, а и от друга страна действа 
и лечебно. Успоредно с това си намажете гърлото със 
зехтин и вътрешно вземайте по малко от него. 
Против кашлица също се препоръчва и чай от синя 

тинтява с мед или чай от мащерка, бял и жълт равнец, 
дребна лайкучка и зелени листа от ягода. 
За силна кашлица вземете и настържете черна ряпа. 

След това я изцедете хубаво и всяка вечер ще изпивате 
по една кафена чашка. 
Ето една лесна и ефикасна рецепта: вземете мед, 

черен пипер, ленено семе и индийско орехче. Всичко 
това се счуква и смесва много добре. Взима се на все-
ки час по една кафена лъжичка. 
При кашлица си пригответе индийско орехче, мед 

и черен пипер. Стопете медът и счукайте индийското 
орехче и черния пипер. Разбъркайте трите елемента, 
докато получите еднородна маса, сходна на маджуна. 
След това си слагайте от него по малко в устата и го 
смучете. 
При магарешка кашлица сварете листа от див кестен 

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

Ленено семе
Лененото семе е от този тип природни богатства, 

от които човек не бива да се лишава. То е ценен 
източник на полезни съставки и има изключително 
добро действие върху организма.
Какво представлява лененото семе?
 Лененото семе е едногодишно тревисто растение, 

отглеждано предимно като влакнодайна култура. 
Цъфти през юни, а плодовете узряват през август.
То е основен източник на фибри, които действат 

благоприятно на храносмилането и отделителната 
система и създават усещане на ситост.
Лененото семе съдържа около 30% белтъчини, 

около 15% въглехидрати, богато е на витамин Е и ви-
тамин А. Съдържа още около 10% слузно вещество, 
което е една от основните причини за действието 
на растението. Богатото съдържание на омега-3 и 
омега-6 мастни киселини го правят търсена добавка 
за спортистите и хората, които се стремят да живеят 
целесъобразно.
За какво е добре да приема-

ме ленено семе?
Хората поемат ленено семе 

най-вече, когато имат пробле-
ми с обмяната на веществата. 
Доказано е, че лененото семе 
има слабително действие и 
се отразява много добре на 
перисталтиката. Действието 
му е меко, което означава, че ако нямате проблеми 
със стомаха, няма да усетите значителна промяна.
Поради пречистващото си действие, лененото семе 

е много полезно по време на диети, за профилактика 
на рак на дебелото черво и високо кръвно налягане. 
Има противовъзпалителен ефект и възпрепятства 
всмукването на животинския холестерол.
Добре е да се поема при болест на Алцхаймер, 

атеросклероза, затлъстяване и висока кръвна захар. 
Лененото семе е много полезно за болни с нарушена 
обмяна на мазнините.
Как се приема лененото семе?
Можете да срещнете ленено семе като добавка в 

много храни в супермаркетите – хлябове, соленки, 
закуски. Все по-разпространено става и лененото 
олио, което е добър заместител на традиционното 
слънчогледово олио, но не се използва за термична 
обработка.
Вътрешно: 1 лъжица счукано ленено семе се 

кисне в чаша вода 2 часа и след това се изпива. Една 
доза може да се приема по 2-3 пъти на ден, но не 
бива да се прекалява.
Друг вариант е да не счуквате семето, а да киснете 

зърната 2 часа в малко по-малко от половин литър 
вода и след това да пиете само водата. Това е в слу-
чаите, когато нямате проблеми с констипацията и го 
приемате като полезна добавка.
Приемайте лененото семе около един час преди 

ядене.

 „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                                                                                                              

Докарват в районното пиян фен на ЦСКА. Той се възму-
щава:

- Искам да знам защо сте ме докарали?
- Докаран сте тук като участник в пиянско сбиване с „лев-

скари“ - му отговарят.
- А-ааа, това променя нещата! - възкликва пияният армеец, 

потривайки ръце. Кога започваме?

Баща води малкия си син при психиатър, за да прецени 
умственото развитие на детето. Психиатърът пита:

- Колко очи има кучето?
- Две – отговаря момчето.
- Колко уши има кучето?
- Две – отговаря момчето.
- Колко лапи има кучето?
- Татко, тоя кретен наистина ли не е виждал куче?

окарват в районното пиян фен на ЦСКА Той се в


