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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

Всички  учебно-възпитателни заведения 
на територията на община Сатовча почетоха 
паметта на Апостола на Свободата – Васил 
Левски и се преклониха пред подвига и само-
жертвата му, като рецитираха стихове, пяха 
песни и си разказваха едни от най-паметните 
му епизоди от неговия живот. Живот изпъл-
нен с вяра и надежда в доброто. Живот отда-
ден на родината си.
На 19 февруари се отбелязаха 148 години от 

обесването на Апостола на Свободата – Ва-
сил Левски. 
Роден на 18 юли 1837 година в Карлово, 

в ранната си възраст, Васил Иванов Кунчев 
станал послушник и обикалял из селата за 
да събира помощи за Хилендарския мана-
стир, учил църковно пеене и богослужение. А 
през 1858 година приел монашеството в Со-
потския манастир под името Игнатий. Само 
четири години по-късно обаче, по призива на 
Георги Раковски, се отправил за Белград, за да 
се включи в Първата българска легия. Малко 
по-късно в Белград получил бойното си кръ-
щение, и името Левски. Така той последвал 
съдбата си да служи на отечеството и посве-
тил живота си на каузата за освобождението 
на България. А в спомените и в сърцата на 
бъдещите поколения, освен като революци-
онер, той ще остане и като гениален стратег, 
създал нелегална мрежа от комитети, обхва-
нала цялата страна. През есента на 1872 годи-
на се изградили и първите окръжни центрове, 
които осъществявали координацията между 
Букурещкия централен комитет и местните 
в страната. В този период обаче организа-
цията била ударена от турците, много нейни 
участници били арестувани, а самият Левски 
бил заловен, след като се отбил в Ловеч за да 
прибере комитетския архив. Той бил изправен 
пред съда в София и на 18 февруари 1873 го-
дина бил обесен.

 

„Обесването на Васил Левски“ (1876)
О, майко моя, родино мила,

защо тъй жално, тъй милно плачеш?
Гарване, и ти, птицо проклета,

на чий гроб там тъй грозно грачеш ?
 Ох, зная, зная, ти плачеш, майко,
затуй, че ти си черна робиня,

затуй, че твоят свещен глас, майко,
е глас без помощ, глас във пустиня.
 Плачи! Там близо край град София
стърчи, аз видях, черно бесило,
и твой един син, Българийо,

виси на него със страшна сила.
 Гарванът грачи грозно, зловещо,
псета и вълци вият в полята,
старци се молят богу горещо,
жените плачат, пищят децата.

 Зимата пее свойта зла песен,
вихрове гонят тръни в полето,

и студ, и мраз, и плач без надежда
навяват на теб скръб на сърцето.

Христо Ботев

ФУТБОЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ТУРНИР 
На 05.02.21 г., с организатор Бисер Влайков, се проведе футболен уче-

нически турнир между отборите на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Са-
товча, СУ „Христо Ботев“ с. Вълкосел и СУ „Св. Климент Охридски“ с. 
Слащен.
Първата среща противопостави отборите на СУ Сатовча и СУ Слащен. 

Срещата премина изключително оспорвано и коректно. След по-добра 
игра спечели отбора на СУ Сатовча със 3:2. Головете отбелязаха Сунай 
Доспатлиев - 1 гол и Здравко Странджев - 2.
Втората среща премериха сили отборите на СУ Сатовча и СУ Вълкосел. 

След отлично първо полувреме и много пропуски отбора на СУ Сатовча 
отстъпи с 1:3 (голмайстор Здравко Странджев).
Третата среща между СУ Вълкосел и СУ Слащен премина много оспор-

вано и в крайна сметка спечели отбора на СУ Слащен със 2:1.
Така след прекрасните емоции и настроение на игрището и извън него 

турнира завърши без победител след като и трите отбора спечелиха по 
една победа и допуснаха по една загуба.
Информираме ви, че в най-скоро време ще бъде организиран още един 

турнир, за да се излъчи победител.

На 12 февру-
ари 2020 г.  се 
проведе заседа-
ние на Общин-
ски съвет – Са-
товча. 
На заседание-

то бяха приети:
- Програма за 

управление  и 
разпореждане с 
имотите – об-
щинска собстве-
ност, в община 
Сатовча  през 
2021 г. .

- Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредбата за опре-
делянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на 
територията на община Сатовча.

- Годишен отчет за изпълнението 
на Програмата за управление на 
община Сатовча за периода 2019-
2023 г. за календарната 2020 г. 

- Отчет за изпълнението на 
решенията на Общински съвет – 
Сатовча, за времето от 01.07.2020 
г.  до 31.12.2020 г. 

- Отчет за дейността на звено 
„Управление и стопанисване на об-
щинските горски територии” към 
община Сатовча за 2020 г. и инфор-
мация за извършените дейности и 
ползвания към 31.12.2020 г. 

- Годишен отчет за 2020 г. за 
изпълнението на Програмата за 
управление на отпадъците в общи-
на Сатовча (2017-2020 г.).

- Годишен финансов отчет на 
Комисията към общински фонд „С 
един лев в помощ на болните деца 

от община Сатовча” за 2020 г. 
- Отчет за дейността на Общин-

ски съвет – Сатовча, и неговите 
комисии за периода май – декем-
ври 2020 г. 
Общинският съвет – Сатовча, 

даде съгласие:
- за временно предоставяне на 

оборотни средства в размер на 
150 000 лв. за целите на  следните 
проекти: „Осигуряване на топъл 
обяд в условията на пандемия 
от COVID – 19“, „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания“, „Механизъм лична 
помощ“, “Обучение и заетост на 
хора с увреждания“, „Социал-
но-икономическа интеграция на 
уязвими групи“, “Наше село с 
нулеви отпадъци“ и „Асистентска 
подкрепа“, които в последствие ще 
бъдат възстановени от сумите по 
междинните плащания в бюджета 
на общината, но не по-късно от 
31.12.2021 г.;
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СУ – Сатовча
Каквото и да кажем за Левски, ще 

бъде недостатъчно и малко. Самият 
Вазов казва, че колкото повече се 
ровим в неговата личност, толкова 
по-светла става тя. На тази дата е 
редно да помълчим, да сведем глава 
и да се поклоним. Така направихме 
и ние, учениците от клуб „Родолю-
бие и традиции“. Почетохме делото 
на Апостола чрез множество ини-
циативи. Запознахме се с живота 
и делото на Левски. Изработихме 
информационно табло и книгораз-
делител с неговия лик. Малчуганите 
присъстваха на виртуална разходка в 
къщата – музей „Васил Левски“. Ак-
цент на седмичните ни мероприятия 
бе гостуването на ветераните от клуб „Родолюбие и традиции“, които ни бяха подготвили пре-
зентация. Приемствеността е важна за нас. Както е важно да помним и почитаме героите ни! 

 СУ – Слащен 
По повод  148 години от трагичната гибел на 

един от най-великите синове на България - Ва-
сил Левски - Апостола на Свободата в СУ „Свети 
Климент Охридски“ – село Слащен се поведе ин-
тегрирано онлайн занятие в електронната плат-
форма „TEAMS”.То бе подготвено от госпожа 
Снежана Хаджиева – старши учител по история 
и цивилизации и група ученици от VIII и IX клас.   
Мероприятието започна с урок по родолюбие. 

Цитати от заветите на Левски бяха цитирани от 
водещите Емел Халимова и Милена Бабаджанова, на фона на химна на България. Учениците – 
Мартин Карагьозов и Валентина Лавчиева представиха презентация за живота и делото на Васил 
Левски. Група ученици: Алека Хаджиева, Самира Дервишева, Албена Спириева, Мими Шкодро-
ва, Рабие Махмудова и Мелис Пашова рецитираха стихове на фона на мелодия от любимите пес-
ни на Левски. Най-впечатляващата част от занятието беше „предсмъртното писмо но Апостола“, 
което учениците слушаха със затаен дъх.  Вадим Джинджиев и Мартин Карагьозов представиха 
драматизацията „Левски пред съда“, която също беше слушана с голям внимание и интерес.
За затвърждаване на придобитите знания за живота и делото на Апостола бе проведена крат-

ка викторина представена от Невина Орлова от образователния сайт „Уча се”.    
В края на занятието, Денис Балкански представи видео клипа „ Народи????“ с размисли над 

тефтерчето на Левски по стихове на  Дамян Дамянов. На края, от дистанцията на времето беше 
дадена оценка за делото на Апостола на свободата.
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23 Февруари 2021 година, Вторник,
Национален празник на Гвиана 
Националният празник на страната е Деня на републиката /1970/. 
Национален празник на Бруней 
Националният празник на страната е Деня на независимостта /1984/.
24 Февруари 2021 година, Сряда,
 Национален празник на Естония 
Националният празник на страната е Деня на независимостта /1918/. 
25 Февруари 2021 година, Четвъртък,
Национален празник на Суринам 
Националният празник на страната е Деня на освобождението и обновле-

нието /1980/. 
27 Февруари 2021 година, Събота,
Национален празник на Доминиканската република 
Националният празник на страната е Деня на провъзгласяването на неза-

висимостта /1844/.

ПРОВЕРКИТЕ ЗА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ЗАПОЧВАТ ОТ 15 МАЙ
Наличието на различните кул-

тури и техният дял на полето ще 
бъде проверено в периода 15 май 
– 15 юли 2021 г., се посочва в На-
ръчника за директни плащания 
за Кампания 2021 г., публикуван 
от земеделското министерство.
В този период следва да са 

налични всички култури (или 
поне ясно различими остатъци 
от културите), с които фермери-
те прилагат диверсификация. Тя е една от трите задължителни изисквания 
за получаване на зелени директни плащания. Другите две са запазване на 
постоянно затревените площи и поддържане на 5% от обработваемата земя 
като екологично насочени площи. 
Зелено плащане се дава само за допустимите площи по Схемата за единно 

плащане на площ (СЕПП). Право на подпомагане имат стопаните с обработ-
ваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи. 
За площите, заети с трайни насаждения, няма приложими зелени изис-

квания. По този начин земеделският стопанин може автоматично да получи 
зелено директно плащане за площите с трайни насаждения. 
Относно диверсификация на културите трябва да спазвате следното:
• Стопанство с обработваема земя между 10 ха и 30 ха (включително) трябва 

да има поне 2 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да 
обхваща повече от 75%;

• Стопанство с обработваема земя над 30 ха следва да има поне 3 различни 
земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от 
обработваемата земя, а двете основни култури – не трябва да са повече от 95%. 
Изискването за диверсификация не се прилага, когато:
• Повече от 75% от обработваемата земя се използва за производството на 

треви или други тревни фуражи, засята е с бобови култури, оставена е под 
угар или съчетава тези употреби; 

• Повече от 75% от отговарящата на условията за подпомагане земеделска 
площ е постоянно затревена площ, се използва за производството на треви 
или други тревни фуражи или за производството на култури под вода през 
значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези 
употреби; 

• Повече от 50% от площите на декларираната обработваема земя не са 
декларирани от земеделския стопанин в заявлението за подпомагане от пре-
дходната година и когато, въз основа на сравнението на геопространствените 
заявления за подпомагане, цялата обработваема земя е заета от различна 
култура в сравнение с предходната календарна година; 

• Обработваемата земя в стопанството е до 10 ха;
• Кандидатът за подпомагане е бенефициент по Схемата за дребни земе-

делски стопани.

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

В една малка сладкарница някога работело 
бедно момиче. Младата жена сервирала в заве-
дението и макар много да се стараела, никога не 
получавала бакшиш. Това винаги я натъжавало, 
но си давала сметка, че времената са трудни и 
хората нямат големи възможности.
Веднъж в сладкарницата дошъл елегантен 

мъж, който паркирал скъпата си кола отпред. 
Момичето веднага си помислило, че той ще 
си купи от най-скъпите торти. Мъжът обаче се 
разровил в портфейла си и запитал:

-  Колко  струва  най-евтината  шоколадова 
торта?

- 1, 50 лв., отговорила младата жена, като 
вътрешно си казала, че богатите хора са най-
алчни и стиснати.
Тя сервирала тортата на клиента и се върнала 

зад бара.
Мъжът изял десерта, оставил пари на масата, 

сбогувал се и си тръгнал.
Когато сервитьорката отишла да вземе чи-

нията му, видяла, че той е оставил 20 лв. за 

сметката. Тогава съжалила, че прибързано си е 
помислила толкова лоши неща са клиента.
Притчата ни учи да не прибързваме с изводите 

и впечатленията. Нека не съдим човека само по 
действията му, а се опитаме да узнаем и с каква 
цел е дадената постъпка. Притча за прибърза-
ните изводи ни приканва още да дадем шанс на 
хората да се разкрият напълно пред нас, а не 
да им лепим етикети прибързано. Това е много 
ценна поука!

ПРИТЧА ЗА ПРИБЪРЗАНИТЕ ИЗВОДИ

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 19.02.2021 г.
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- за издаване на запис на заповед от об-
щина Сатовча в полза на ДФ „Земеделие“ 
– Разплащателна агенция, обезпечаващ 
авансово плащане и ДДС на авансово 
плащане по Договор № BG06RDNP001-
7.001-0109-C01 от 29.05.2019 г.  за пре-
доставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2014-2020 г.;

 - за кандидатстване на община Сатовча 
с проектно предложение по процедура  
BG05M9OP001-6.002 „Патронажна 
грижа +“ по приоритетна ос 6: „Под-
крепа за преодоляване по последиците 
от кризата, предизвикана от пандемията 
CОVID – 19, и подготовка за екологично, 
цифрово и устойчиво възстановяване на 
икономиката“ на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-
2020 г. , финансирана от ЕСФ;

- за провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за продажба на УПИ 
парцел I, кв. 17 по плана на село Тухо-
вища, с площ 647, с начална тръжна цена 
4 350,00 лв.;

- за провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за отдаване под наем на 
помещение с площ от 11 кв. м, находящо 
се на II етаж от административна сграда в 
УПИ V, кв. 19 по плана на с. Вълкосел за 
офис на куриерски и пощенски услуги, с 
начална тръжна цена 27.50 лв. (без ДДС) 
за месечен наем със срок на ползване 5 
години по договор;

- за провеждане на публичен търг с 

явно наддаване за отдаване под наем  на 
помещение в приземен етаж на сграда, 
находяща се в поземлен имот 144 по 
плана на с. Осина, с площ от 60 кв. м за 
търговска дейност с начална тръжна цена 
150,00 лв. (без ДДС) за месечен наем със 
срок на ползване  години по договор;

- възстановените средства до 31 януари 
2021 г.  от РИОСВ – Смолян, по сметката 
на община Сатовча от месечни обезще-
тения и отчисления за 2020 г.  по чл. 60, 
ал. 2, т. 1 и т. 2 и  чл. 64, ал. 1 от Закона 
за управление на отпадъците, които са в 
размер на 180 037,82 лв., да се използват 
за закупуване на специализиран автомо-
бил за събиране и извозване на битови 
отпадъци, закупуване на товаро-подемна 
техника, закупуване на контейнери и 
кофи, закупуване на комунална машина 
за почистване на улици, извършване на 
ремонт на наличната техника и разходи, 
които ще бъдат извършени за почистване 
на речните корита и други обществени 
територии, замърсени от придошлите 
реки и дерета в следствие на обилните 
валежи;

 - одобри разходите за командировка 
за периода 01.07.2020 - 31.12.2020 г.  на 
Кмета на община Сатовча;

- определи  представител на община 
Сатовча за участие в редовното заседание 
на Общото събрание на Асоциацията по 
ВиК на обособена територия, обслужва-
на от „Водоснабдяване и канализация“ 
– ЕООД, Благоевград.



Въпрос: Работя в частна фирма от м. май 2009 
година, от м. юни 2018 година съм пенсионер без 
прекратяване на трудов договор. Въпросът ми е: при 
прекратяване на трудовото ми правоотношение  през 
настоящата 2021 година полага ли ми се обещетение 
от работодателя и в какъв размер и срок за изплащане.
Отговор на МТСП: В запитването си не посочвате 

основанието, на което би се прекратило трудовото Ви 
правоотношение. В случай, че то бъде прекратено по 
инициатива на работодателя, съгласно чл. 220, ал. 1 от 
Кодекса на труда /КТ/, страната, която има право да пре-
крати трудовото правоотношение с предизвестие, може да 
го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, 
при което дължи на другата страна обезщетение в размер 
на брутното трудово възнаграждение на работника или 
служителя за неспазения срок на предизвестието.
В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено, че при прекратяване 

на трудовото правоотношение, след като работникът или 
служителят е придобил право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст, независимо от основанието за прекратя-
ването, той има право на обезщетение от работодателя в 
размер на брутното му трудово възнаграждение за срок 
от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател 
или в същата група предприятия 10 години трудов стаж 
през последните 20 години - на обезщетение в размер на 
брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.. 
При прекратяване на трудовия договор имате право на 

обезщетение по чл. 224 от КТ – за неизползван платен го-
дишен отпуск, правото на който не е погасено по давност.
Съгласно чл. 228, ал. 3 от КТ, обезщетенията по този 

раздел, дължими при прекратяване на трудовото право-
отношение, се изплащат не по-късно от последния ден на 
месеца, следващ месеца, през който правоотношението 
е прекратено, освен ако в колективния трудов договор е 
договорен друг срок. След изтичане на този срок работо-
дателят дължи обезщетението заедно със законната лихва. 

Въпрос: Може ли работодателя да ми връчи пре-
дизвестие за прекратяване на трудовия договор преди 
да излезе решението на НОИ за придобиване право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст, от където да 
се види, че всички ми е наред с осигурителния стаж. 
Също така да се види точната дата от която съм 
придобил право на пенсия.
Отговор на МТСП:  Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от 

Кодекса на труда /КТ/ работодателят може да прекрати 
трудовия договор, като отправи писмено предизвестие 
до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 
при  придобиване право на пенсия за осигурителен стаж 
и възраст.
Както е видно от разпоредбата, предизвестие за пре-

кратяване на трудовото правоотношение на посоченото 
основание може да бъде отправено от работодателя след 
като работникът/ служителят е придобил право на пенсия 
за осигурителен стаж и възраст, вкл. и при условията на 
втора категория труд. Без значение е дали лицето е упраж-
нило това свое право, като се е пенсионирало.
В случай, че към момента на прекратяване на трудовия 

договор на посоченото основание не сте придобил право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст е налице трудов спор, 
компетентен по който  да се произнесе е съдът. Срокът за 
предявяване на иск е 2-месечен, считано от прекратяването.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
22 - 28 февруари 2021г., брой 7

МИНИМУМ 10 КРАВИ ПОДЛЕЖАТ 
НА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ, 
АКО СА ЗАДЪРЖАНИ 80 ДНИ

Минимум 10 крави под-
лежат на обвързано подпо-
магане за Кампания 2021 
г. Периодът на задържане 
на животните е 80 дни- от 
12 юни включително до 30 
август включително 2021 
г. при стандартна кампа-
ния без удължаване на пе-
риода за подаване на заявления. Допустими за подпо-
магане по схемата са физически и юридически лица, 
регистрирани като земеделски стопани, които отглеж-
дат в стопанството си 10 и повече млечни крави, които 
са с предназначение за производство на мляко.
Млечни крави са кравите на възраст над 24 месеца, 

които в Системата за идентификация и регистрация 
на животните на БАБХ са вписани с предназначение 
за производство на мляко. Животните следва да са на-
вършили необходимата минимална възраст, към по-
следния ден за подаване на заявления за подпомагане. 
Това е записано в Наръчника за директни плащания- 
Кампания 2021.
Допустими животни
За да са допустими за подпомагане, животните 

трябва да са идентифицирани с по една ушна марка 
на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентифи-
кационен номер. Те трябва да са регистрирани в Сис-
темата за идентификация и регистрация на животни-
те на БАБХ и да имат отбелязано предназначение „за 
мляко“. Необходимо е да имат индивидуален паспорт 
и да са вписани в регистъра на стопанството. Подси-
гурете се, че информацията за съответното заявено 
за подпомагане животно съвпада както в Системата 
за идентификация и регистрация на животните на 
БАБХ, така и в индивидуалния паспорт и регистъра 
на стопанството.
Земеделските стопани могат да заменят заявените 

животни с други животни, отговарящи на изисквани-
ята за подпомагане по схемата към момента на замя-
ната, при условие че извършат замяната в срок до 20 
дни от края на събитието, което я е наложило, и заявят 
писмено лично или чрез упълномощено с нотариално 
пълномощно лице в срок до 7 работни дни от деня на 
замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите 
и мерките за подпомагане” в областната дирекция на 
Държавен фонд „Земеделие“ извършената замяна.
Земеделските стопани трябва да реализират на па-

зара за периода от 1 октомври 2020 г. до 30 септем-
ври 2021 г. количества мляко и/или млечни продукти 
в еквивалент мляко, съответстващи на:- най-малко 1 
500 кг мляко на млечна крава за животните в стопан-
ство изцяло в планински райони, т.е. когато всички 
животновъдни обекти на земеделския стопанин са 
разположени в планински район;- най-малко на 1 500 
кг мляко на млечна крава в преход или преминала пе-
риод на преход към биологично производство;- най-
малко 2 000 кг мляко на млечна крава за животните в 
останалите стопанства.
За земеделски стопани, които имат дори един жив-

отновъден обект за отглеждане на говеда, овце и/или 
кози и/или биволи извън планински райони, се счи-
та, че стопанството им е извън планински район и те 
следва да доказват реализация на мляко, валидна за 
останалите стопанства в размер на 2 000 кг мляко на 
млечна крава.
Реализацията на мляко се доказва с:
1. фактури и/или фискални касови бележки, издадени 

от фискално устройство, когато земеделските стопани 
са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Зако-
на за счетоводството, когато земеделските стопани са 
лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху дохо-
дите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 
от Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица – и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за 
счетоводството;

3. фактури за реализирани доставки – когато земе-
делските стопани доставят на търговци в други дър-
жави членки на Европейския съюз;

4. фактури и/или касови бележки за директни про-
дажби на мляко и/или млечни продукти – когато зе-
меделските стопани са регистрирани или вписани по 
Наредба No 26 от 2010 г. за специфичните изисквания 
за директни доставки на малки количества суровини 
и храни от животински произход;

5. фактури и/или фискални касови бележки, изда-
дени от фискално устройство за реализирани млечни 
продукти от преработена собствена продукция, ко-
гато земеделските стопани са със затворен цикъл на 
производство и имат регистрирано млекопреработва-
телно предприятие в Националния електронен регис-
тър на обектите за производство и търговия на едро и 
дребно с храни от животински и неживотински про-
изход – Секция IX – Млечни продукти;

6. приемно-предавателни протоколи с реквизитите 
по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за достав-
ка на сурово мляко за преработка на ишлеме в мле-
копреработвателно предприятие, което е вписано в 
Националния електронен регистър на обектите за 
производство и търговия на едро и дребно с храни от 
животински и неживотински произход – Секция ІХ – 
Млечни продукти;

7. фактури и/или касови бележки за директно про-
дадено сурово мляко от земеделския стопанин на дру-
ги земеделски стопани за изхранване на животните.
ВАЖНО!
Документите за доказване на реализирано мляко 

трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октом-
ври 2020 г. до 30 септември 2021 г. и се представят 
в срок от 5 до 31 октомври 2021 г. в съответната об-
ластна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА по постоянен 

адрес на кандидата-физическо лице или адрес на уп-
равление на кандидата-юридическо лице или едно-
личен търговец лично от земеделските стопани или 
чрез техен представител, упълномощен с нотариално 
заверено пълномощно.
При реализация на количества, доказани с директ-

но продадено сурово мляко от земеделския стопанин 
на други земеделски стопани за изхранване на живот-
ните – ще се осъществи завишен контрол от страна на 
БАБХ. Резултатите ще бъдат предоставени на МЗХГ. 
При установяване неспазване на секторното законо-
дателство за фуражопроизводство на мляко, адми-
нистративните санкции ще включват и отписване на 
съответните лица като производители на първични 
фуражи от регистъра по Наредба No 3 от 1999 г. за 
създаване и поддържане на регистър на земеделските 
стопани. За първите 50 животни по схемата, земедел-
ските стопани получават с 25% по-висока ставка от-
колкото за останалите животни.

ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ
НА ДОХОДИ ЗА 2020 Г.

До 28 февруари пред-
приятията и самоосигуря-
ващите се лица, които са 
изплатили през 2020 г. до-
ходи на физически лица, 
включително и от трудови 
правоотношения, са длъж-
ни да представят в НАП 
справка за платените суми 
по електронен път.
В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват 

изплатените през годината доходи, удържаните данък 
и задължителни осигурителни вноски на физически 
лица от извънтрудови правоотношения, упражняване 
на свободна професия, авторски и лицензионни въз-
награждения, наем или друго възмездно предоставяне 
за ползване на права или имущество, доходи от други 
източници, включително облагаемите парични и пре-
дметни награди от игри, от състезания и конкурси, кои-
то не са предоставени от работодател или възложител, 
доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък 
като например дивиденти и ликвидационни дялове, 
доходи от прехвърляне на права и имущество и други 
доходи, изчерпателно изброени в чл. 73, ал. 1 от Закона 
за данъците върху доходите на физическите лица.
В справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, работодате-

лите обявяват изплатените през 2020 година облагаеми 
доходи по трудови и служебни правоотношения и за 
удържаните през годината данък и задължителни оси-
гурителни вноски.
За да улесни подаването на справките, Национална 

агенция за приходите предоставя две електронни ус-
луги, достъпни с персонален идентификационен код /
ПИК/ и квалифициран електронен подпис /КЕП/. Чрез 
тях работодателите виждат на екран справките с по-
дадените от тях данни, като могат да ги изтеглят под 
формата на таблица.
Пред тях се визуализират:
-  „Актуално състояние на данните, декларирани 

със Справката за изплатени през годината доходи 
по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и 
задължителни осигурителни вноски“;

- „Актуално състояние на данните, декларирани 
със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изпла-
тените през годината доходи по трудови правоот-
ношения“.
Повече информация за попълването на данните и 

подаването на справките може да бъде получена на те-
лефона на Информационния център на НАП: 0700 18 
700,  съобразно тарифата на съответния оператор. 

НАРЪЧНИК В ПОМОЩ НА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ПРИ
КАНДИДАТСТВАНЕТО ИМ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ
Министерството 

на земеделието пуб-
ликува Наръчник за 
подпомагане на зе-
меделските стопани 
при кандидатства-
нето им за директни 
плащания за тазго-
дишната кампания.
Основните изис-

квания за финансо-
во подпомагане, както и условията, на които трябва 
да отговорят стопаните, за да си получат субсидиите.
За кампания 2021 всички кандидати за директни 

плащания трябва да са регистрирани земеделски 
производители.
Регистрация не се изисква при кандидатстване само 

по схемите за преходна национална помощ, освен 
това земеделците заявяват, че субсидиите трябва 
да отговарят и на изискванията за активен фермер, 
припомня агроведомството в документа.
Понятието активен фермер беше въведено в пре-

дишният програмен период и е задължително за всич-
ки страни членки, за да се избегне предоставянето 
на финансова помощ на физически лица и фирми, 
чиято селскостопанска дейност е незначителна и 
маргинална.
Затова и в регламента за директните плащания е 

определен негативен списък от лица, които не са 
активни земеделски стопани.
Изискванията за активен фермер не се прилагат 

само по отношение на земеделци, които за предишна 
година са получили директни плащания под левовата 
равностойност на 3000 евро. 

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

авансовия данък, удържан през 
месец януари 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 пла-
щания по трудови правоотношения, направени през 
месец януари, когато пълният размер на начислените 
от работодателя доходи от трудово правоотношение 
за този месец не е изплатен до 25 февруари.

3. Внасяне от работодателя по основното трудово 
правоотношение към 31 декември на предходната го-
дина на данъка, удържан при годишното облагане на 
доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 
49, ал. 5 от ЗДДФЛ. 
До 28-ми февруари: 
ЗМДТ
Подаване на данни  по чл. 14, ал. 4 от ЗМДТ от пред-

приятия при промяна на отчетната стойност на недви-
жими имоти, настъпила към 31 декември на предход-
ната година. 
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне от търговските банки и 

клоновете на чуждестранни банки в страната на окон-
чателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходи-
те от лихви по банкови сметки на местни физически 
лица, придобити през м. януари.

2. Подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ 
за изплатени доходи на физически лица през предход-
ната година.

3. Подаване на Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ 
за изплатени през предходната година доходи по тру-
дови правоотношения.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2021г.



ПОДХРАНЕТЕ ДОМАТЕНИЯ РАЗСАД
С ЛУЧЕНИ ЛЮСПИ 

Всички знаем за приложение-
то на лучените люспи в народ-
ната медицина и багрилните им 
свойства. Този продукт е много 
ценен, естествен и екологич-
но чист тор. Почти всички 
градински култури реагират 
положително при използването 
на люспите за подхранване на 
растенията във всяка фаза от развитието им. Особено 
благоприятен ефект оказват върху доматения разсад, 
когато изпитва проблеми с растежа и развитието. Има 
положителен ефект и в борбата с болестите и вредителите.
Какво съдържа „облеклото“ на лука
Лучените люспи съдържат вещества, необходими за 
развитието и укрепването на младите растения:
– Каротин, който е пигмент с оранжев цвят и е много 
важен за фотосинтезата, а освен това спомага за повиша-
ване  устойчивостта на разсада към резки температурни 
промени, лошо осветление, към високо съдържание на 
влага и обратно – при недостатъчното й количество. Той 
е мощен имуностимулатор.
– Тиаминът (витамин В1) подобрява циркулацията на 
соковете в растенията, има положителен ефект върху 
енергийните нива, растежа и развитието им.
– Кверцетинът има антиоксидантно и противомикробно 
действие, предпазва разсада от вредните фактори на 
околната среда, спомага за укрепване на имунитета му.
– Никотиновата киселина (витамин РР) укрепва коренова-
та система на разсада домати и насърчава цялостното му 
развитие, а взаимодействието с тиамина ускорява произ-
водството на хлорофил и развитието на надземните части.
– Фитонцидите, съдържащи се в големи количества, 
предпазват разсада от патогенни микроорганизми, вируси, 
гъбички и вредители.
Ето и случаите, при които е полезно използването 
на  люспите
Използването на лучените люспи при отглеждането на 
домати се отразява благоприятно на всички фази от раз-
витието, а за разсада се препоръчва в следните случаи:
– листата издребняват, избледняват или пожълтяват;
– преустановява растежа си или се развива много слабо;
– симптоми на увреждане от гъбични заболявания;
– няма формиране на завръзи;
– регистрирана е появата на вредители;
– стресови състояния при резки температурни промени.
При промяна на тургора на листата разсадът се подхранва 
кореново или листно с отвара (може и инфузия) от лучени 
люспи. Същата практика се прилага  при наличие на боле-
сти и вредители. За стимулиране на завръзите се използва 
листно подхранване.
Много важно е третирането на разсада за домати преди 
засаждане на постоянно място. Третирането се извършва 
7-10 дни преди това и седмица след. Това ускорява пло-
додаването.
Сеченето на разсада и кореновото гниене са сериозни 
проблеми не само за доматите, но за повечето зеленчукови 
и декоративни култури. Превантивното обработване на 
почвата е много полезно за младия разсад и задължително 
се провежда вечер.
В борбата с вредителите разсадът се обработва листно.
Рецепти за приготвяне на инфузии и отвари от лу-
чени обвивки
Люспите се използват и под формата на инфузии и от-
вари, и в непреработен вид, като се наситняват и заравят 
директно в почвата.
1. Обвивките на шест средно големи глави лук се поставят 
в съд с вместимост 0,5 л, заливат се с вряща вода, съдът 
се затваря плътно и се оставя на топло за 3-5 часа. Пре-
цедената инфузия се използва за кореново подхранване 
на разсада.
2. Люспите от три глави лук се заливат с един литър вряща 
вода и престояват на топло едно денонощие. Инфузията 
се филтрира и се използва за листно подхранване.
3. За стимулиране растежа на слабия разсад и при наличие 
на болести, причинени от почвени микроорганизми се из-
ползват 3-4 шепи лучени люспи. Те се заливат с 1 л вряща 
вода и се довеждат до кипене за 5 минути. Към отварата 
се добавя 1 супена лъжица дървесна пепел и престоява 
три денонощия. Прецедената отвара се разрежда в съот-
ношение 1:3 с вода и се  използва за кореново третиране 
на доматения разсад.

ЗАСАЖДАНЕ  И  ОТГЛЕЖДАНЕ
НА  ЧЕРИ  ДОМАТИ  В  САКСИИ  

Чери доматите са сред най-желаните от градинарите. 
Засадете домати в саксии и след два месеца ще имате 
пресни зеленчуци на балкона си. Доматите изобщо не 
са претенциозни и растат при всякакви условия, ако 
имат много слънце! За сметка на това ще ви изненадат 
приятно с вкусови и кулинарни качества.
Освен да се влагат в класически салати с крастави-

ци и домати, чери доматите намират приложения почти 
навсякъде. Те са страхотни за италиански пици, сосове 
за спагети, ризото с манатарки. В сурово състояние пък 
придават свежест на всяка богата запеканка или солена 
торта. Въобще, ако имате чери домати под ръка, винаги 
можете да направите от нищо нещо и да впечатлите не-
очаквани гости без особено подготовка.
Но за да разполагате с чери домати, трябва или да 

притичате до най-близкия магазин или сами да си ги 
отгледате. А както знаем, по-вкусно и полезно от до-
машното няма!
Лесно е да отглежда-

те чери домати в саксии, 
защото тези растения се 
адаптират много бързо 
към различни условия на 
живот. Но те се нуждаят от 
много слънце, през по-го-
лямата част от деня.
Ако имате балкон или слънчева тераса, можете да 

отглеждате много зеленчуци в саксии и сандъчета. А 
чери доматите са сред най-продуктивните. Дори се пре-
поръчват сортове чери домати с малки и червени или 
жълти плодове, особено ароматни и сладки. Но ако сте 
неопитни градинари, започнете с един цвят.
Можете също да отглеждате саксийни домати, ако 

имате градина, но имате твърде малко място за зеленчу-
ци или солена и пясъчна почва. При тези условия може-
те да създадете малка саксийна зеленчукова градина с 
качествена почва и ще давате плодове през цялото лято.
Отглеждането на чери домати в саксии е изключител-

но лесно, стига да следвате няколкото прости съвета, 
които ще намерите тук.
Отглеждане на чери домати в саксии
Първото нещо, с което трябва да се сдобиете, са се-

мена за чери домати. Има много разновидности и ек-
зотични сортове, но ако ще отглеждате чери домати за 
първи път, най-добре заложете на най-обикновен сорт. 
Имайте предвид, че ще са ви нужни само няколко семе-
на, тъй като дори две растения са напълно достатъчни 
за едно неголямо домакинство.
Най-подходящи за отглеждане на открито за нашите 

климатични условия са средноранните и късни сортове 
чери домати. Има вариант и да се сдобиете с готов раз-
сад от пазара.
Семената чери домати се засаждат в кофички, пълни 

с почвено-торфена смес, за да се сдобиете с разсад. Ко-
фичките се поставят на слънчево място. Могат да се из-
ползват кофички от кисело мляко, както и празни мини 
саксийки от цветарски магазин.
Разсадът от домати е готов за засаждане в почвата след 

около месец. Силните растения се разсаждат в голяма 
саксия, достатъчно голяма, за да поеме кореновата им 
система. В нея трябва да се насипе сух естествен тор.
Пригответе дълбоки саксии, дълбоки около 30 - 40 см 

и широки, поставете първия слой от фин чакъл, сме-
сен с почвата, а след това плодородна почва, богата на 
хумус. Добавете шепа бели топчета агроперлит, които 
запазват влагата в корена на растението.
Растението се изважда заедно с пръстта от кофичката 

и се засажда, като в пръстта трябва да влезе цялата ко-
ренова система до зелената част на стеблото. Дупката 
се запълва с пръст и отгоре се натиска здраво върху поч-
вата около основата на растението. Полива се обилно. 
Саксиите чери домати се поставят на южната тераса.
Растенията се поливат на всеки два дни. На всеки две 

седмици се наторяват с течен тор. Високорастящите 
сортове редовно се колтучат, за да се осигури по-ранно 
зреене и да се оформи растението като едностъблено 
или двустъблено. Върхът се отстранява над един или 
два листа над съцветие.
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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.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 

07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Осъден на смърт се качвал на ешафода.Пала-
чът му прошепнал:

- Ей,брат,нищо лично! Нали знаеш - такава ми 
е професията! Не влагам лоши чувства!
Обреченият въздъхнал:
- Да,знам!
Човекът с черната качулка продължил:
- И не ме мразиш?
Нещастникът поклатил вяло глава:
- Не,не те мразя!
Палачът се зарадвал:
- Супер! Ами,хайде тогава да те помоля за нещо!
Когато те попитат какво ти е последното жела-

ние - да кажеш да ми вдигнат заплатата!

АРОНИЯ   
Най-полезното зрънце, което убива вирусите и 
забавя стареенето
Много изследвания по-
твърждават, че черната 
арония е невероятно здра-
вословно зрънце, което де-
токсикира тялото от тежки 
метали и вредни вещества 
и по този начин предотвратява развитието на рак.
Това зрънце има силно противотуморно действие, 
като „убива“ раковите клетки на гърдата, черния дроб, 
мозъка, белите дробове и дебелото черво.
Отличен антиоксидант, който предпазва от свобод-
ните радикали и увреждане на здравите клетки в 
тялото. По този начин процесът на стареене се забавя 
и предотвратява различни хронични заболявания.
Аронията е открита в Северна Америка, след което е 
доставена в Европа. В Северна Америка се използва 
като лекарство и храна. След експлозията в атомната 
електроцентрала в Чернобил, плодовете й са използ-
вани за облекчаване на радиационните ефекти и дават 
невероятни резултати.
Аронията е богата на флавоноиди, антиоксиданти, 
фолиева киселина, микроелементи и витамини В, С 
и Е. Богата е на антиоксиданти и антоцианини, които 
укрепват имунната система, забавят процеса на ста-
реене и намаляват риска от рак.
Поради високото си съдържание на витамини С и Е, 
както и на антиоксиданти, тя има мощни антибактери-
ални, антивирусни и противовъзпалителни свойства.
Освен това предотвратява сърдечните заболявания, 
понижава високото кръвно налягане, нивата на 
холестерола и подпомага производството на добър 
холестерол. Аронията има благоприятен ефект върху 
стомаха и стимулира щитовидната жлеза, като е осо-
бено полезна в случай на хипотиреоидизъм.
Това зрънце подобрява функционирането на хра-
носмилателния тракт, успокоява чревните болки и 
спазми, лекува диария и намалява възпалението на 
чревната лигавица. Премахва камъните в жлъчката и 
лекува възпалението на жлъчния мехур, а също така 
подпомага функцията на черния дроб.
Аронията често се включва в различни диети, защото 
спомага за контролиране на теглото.

БУТЕР ТИКВЕНИЧЕТА  
Продукти:
• 300 г настъргана тиква
• 1/2 кг бутер тесто
• 1/2 ч.ч. олио
• 1/2 ч.ч. захар
• 1 к.ч. смлени орехи
• канела
Начин на приготвяне:
Запържете тиквата в оли-

ото, добавете захарта, орехите и канелата. Оставете да 
изстине. Разточете бутер тестото, нарежете на ленти. 
Сложете от плънката и завийте на руло. Нарежете го 
на парченца. Изпечете в сгорещена фурна до готовност.
Когато доматите пораснат значително, до всеки корен 

се забива летва, за да може да върви еднопосочно наго-
ре. Доматите се привързват за тях с помощта на сезал-
чета или парцали. Израстъците в основата на листата се 
премахват редовно.
Както виждате, въпреки че отглеждането на чери до-

мати в саксия не е трудно, си има своите тънкости. Ос-
новното е доматите да получават много слънце и вода. 
Още веднъж напомняме, че поливането трябва да се 
случва, когато почвата загуби влага. Внимавайте с пре-
поливането на растенията, защото твърде много вода 
може да доведе до заболявания по доматите.
Оттук нататък остава само да чакате вашите чери 

домати да дадат плод. А за по-детайлни съвети можете 
да се обърнете и към специалистите от най-близката 
агроаптека.


