
Тази година 15-ти септември беше един различен Първи учебен ден за всички нас, за 
ученици, учители и родители.
Ден, в който въпреки  трудното време, в което живеем, свързано с обявената извънредна 

епидемична обстановка в страната по повод разпространението на COVID -19, 15-ти сеп-
тември беше празничен, чакан с много нетърпение, но различен. Първи учебен ден! Ден 
необикновен, не само за първокласниците, но и за всеки минал по този път на знанието. 
Запомнящ се ден, чийто спомен изплува в съзнанието ни до дълбока старост.

 Както всяка година, така и тази на територията на община Сатовча, във всичките 
13 училища се проведоха тържества по случай първият учебен ден, но този път при 
спазване на противоепидемични мерки и в много редуциран състав – присъстваха само 
първокласници и петокласници. Традиционно на фона на  химна на Република България 
се издигна българското знаме и с радост се посрещна училищното знаме.
Първокласниците, разбира се водени от своите учители се бяха подготвили за първото 

си представяне пред съученици, учители и родители. С много трепет и вълнение усетиха 
училищната атмосфера, чуха за първи път училищният звънец и ритуално преминаха 
през символичната шестица, преди да встъпят в своята класна стая.
По традиция по-големите ученици въведоха първокласниците в класните стаи, където 

ги очакваше много приятна и уютна обстановка, приготвена специално за посрещането 
им с много старание, сръчност и умиление от учителите на първите класове. 
За поредна година кметът на общината д-р Арбен Мименов чрез поздравителни адреси 

до всяко едно училище пожела ползотворна, безпроблемна и пълноценна учебна година 
на всички ученици и учители. Освен това, на всички първокласници от общината подари 
по една опознавателна карта на България с пожелание за успешна учебна година.
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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

Минималният дневен размер на обезщетението за 
безработица ще се повиши от 9 на 12 лв. от 1 октом-
ври 2020 г., което прави ръст от 33%. Увеличението 
ще се отрази благоприятно на между 30 000 и 33 
000 безработни средно на месец в периода от 1 ок-
томври до 31 декември. Това предвиждат промени в 
Закона за бюджета на Държавното обществено оси-
гуряване, които бяха одобрени миналата седмица.
Паралелно с нарастването на минималния раз-

мер на обезщетението за безработица, от 1 октом-
ври срокът за получаването му ще се удължи от 4 на 7 месеца. Промяна-
та ще важи за обезщетенията, отпуснати след 30 септември, както и за 
отпуснатите по-рано, чийто срок не е изтекъл към 1 октомври. Новата 
разпоредба ще се отрази положително на между 13 000 и 15 000 души 
средно на месец в периода от 1 октомври до 31 декември.
Двете мерки са част от пакета социално-икономически мерки във връз-

ка с възникналата ситуация поради разпространението на COVID-19, 
чрез които се цели осигуряване на подкрепа на безработните лица в усло-
вията на пандемия. За тяхното изпълнение ще е необходим допълнителен 
разход в размер на 14 млн. лв. за 2020 г.

МИНИМАЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА 
СЕ УВЕЛИЧАВА С НАД 30%

Одобри се проектозакон за изменение и допълнение 
на Закона за движението по пътищата, който цели да 
осигури необходимата бързина и своевременно реали-
зиране на административнонаказателната отговорност 
за нарушения на правилата за движение по пътищата 
и по този начин ще позволи по-ефективно използване 
на ресурсите на Министерството на вътрешните рабо-
ти за осъществяване на контрола за спазване на прави-
лата за движение по пътищата.
Предвижда се установяването на нарушението и нала-

гането на наказанието да се осъществява в една административна процедура, с издаването 
на един документ – фиш за установяване на административно нарушение и налагане на 
административно наказание, като в определени случаи с него ще може да се налага и нака-
зание лишаване от право да се управляват моторни превозни средства, както и да се отнемат 
контролни точки за отчет на извършените нарушения. Съставеният фиш ще може да бъде 
обжалван в 14- дневен срок от неговото връчване пред районния съд, в района на който е из-
вършено нарушението. Дава се възможност на нарушителя в 14-дневен срок от връчването 
на фиша да заплати наложената глоба в размер 70 на сто от предвидената стойност.
Улеснени са процедурите по съобщаване и връчване на издадените административни 

санкции: присъствено – да се дават на ръка, при съставянето им; с препоръчано писмо с 
обратна разписка; чрез служители на Министерството на вътрешните работи; при осъ-
ществяване на административно обслужване.
Предвидени са достъпни възможности за заплащане на дължими глоби или имущест-

вени санкции на гише, чрез банкова карта, по банков път или по интернет с банкова 
карта или с друг електронен платежен инструмент.
Предвидена е принудителна административна мярка по отношение на всички адми-

нистративни нарушения, за които е предвидено лишаване от право да се управляват 
моторни превозни средства – временно отнемане на свидетелството за управление на 
моторни превозни средства.
Предвижда се също така и промяна на давностните срокове по Закона за администра-

тивните нарушения и наказания по отношение на изпълнението на наложеното нака-
зание временно лишаване от право да се управляват моторни превозни средства, за да 
бъде ефективно изпълнението на наложеното наказание.
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През 2020/2021 учебна година 
учениците ще имат 11 дни коледна 
ваканция и пет дни отдих между 
двата срока.
Първата почивка тази година ще е 

само три дни. Учениците излизат в 
есенна ваканция от 30 октомври до 
1 ноември.
След това са коледната и между-

срочната. Вторият срок има само една 
ваканция – пролетната. По традиция 
тя е по-кратка за зрелостниците.
За учениците от 1-ви до 11-и клас 

е от 3 до 11 април, докато за 12-и 
клас започва чак на 8-и.
Неучебни ще са дните на изпити-

те. На 19 и 21 май са матурите, а на 
16 и 18 юни е националното външно 
оценяване за 7-и и 10-и клас.
Неучебен, но присъствен за учи-

лищни, просветни и културни дей-
ности, е 25 май.
Настоящата учебна година ще 

приключи по различно време за раз-
личните класове. Първи „довижда-
не“ ще кажат зрелостниците, за кои-
то последният учебен ден е 14 май.
След тях учебните занятия при-

ключват за учениците от първи до 
трети клас – на 31 май. Те обаче ще 
имат и една седмица за проектни 
дейности – до 7 юни.

На 14 юни е краят на учебната го-
дина за децата от 4-ти до 6-и клас.
До края на юни в клас ще са уче-

ниците от 7-и до 11-и клас, както и 
обучаващите се в спортни училища 
петокласници и шестокласници.
За някои гимназисти учебната го-

дина пък приключва юли – паралел-
ките с професионална подготовка в 
10-и и 11-и клас ще учат до 14-и, а 
тези в 11-и клас в дуално обучение 
са до 28-и.

ЯСНИ СА ВАКАНЦИИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА 
Уважаеми жители и гости на община Сатовча, 
Приемете моите и на екипът ми поздрав-

ления по повод 22-ри септември - Деня на 
независимостта! Ден, в който малка Бълга-
рия има смелостта да заяви своята незави-
симост пред света. 
Днес всички ние сме горди, че преди 112 

години една млада държава намери сили и 
кураж в себе си, да събере разпокъсаната 
си територия и народ, а след това да открие 
пътя към своята Независимост. С този акт българският народ показва сво-
ята зрялост, национално самосъзнание и самочувствие, както и желание-
то си да живее в независима държава.
Този ден е историческият ни урокът, който не трябва да забравяме. Ден, 

в който  България постига успех без чужда помощ, само и единствено 
благодарение на обединяването около каузата – Независима България. 
През призмата на времето можем да кажем, че само сплотени и единни 

можем да направим държавата си такава, каквато искаме да бъде!
Нека се поучим от историята и заедно да градим доброто на родината си.
Бъде здрави и успешни в начинанията си!
Честит празник!

 д-р АРБЕН МИМЕНОВ
Кмет на община Сатовча
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21 Септември  2020 година, Понеделник,
 Ден на глобалното прекратяване на огъня 

и отказ от насилие 
Определен с резолюция на Общото събра-

ние на ООН от 2001 г., призовават се всички 
държави и народи да спазват прекратяването 
на военните действия през този ден. До 2001 
г. Международният ден на мира се отбелязва 
през третия вторник от м. септември съгласно 
резолюция 36/67 на Общото събрание на ООН 
от 1981 г., в която поддържането на мира на международно и на национално 
равнище се определя като главна цел на ООН в съответствие с Устава на ООН 
и се определя специален ден за отбелязване и укрепване сред всички нации 
и народи на идеалите на мира. За пръв път Международният ден на мира се 

чества през 1982 г.
 Световен ден на болестта на Алцхаймер 
Отбелязва се ежегодно от 1994 г. по инициатива на 

Международната организация за борба с болестта на 
Алцхаймер. 

22 Септември 2020 година, Вторник,
Обявяване на независимостта на България 
Княз Фердинанд I, премиерът Александър Малинов, 

министри, офицери и други официални лица при 
обявяването на независимостта на България. Незави-
симостта на България е провъзгласена с манифест на 
22 септември (5 октомври нов стил) 1908 г. в църквата 
„Св. Четиридесет мъченици“ в Търново. Независи-
мото Българско царство е признато от Великите сили 
през пролетта на 1909 г. От Освобождението на Бъл-
гария до обявяването на нейната независимост тя е 
трибутарно княжество спрямо Османската империя. 

Есенно равноденствие 
С определението есенно равноденствие се 

обозначава астрономическото понятие, което 
обуславя определен момент от годината, в кой-
то денят и нощта са равни по продължителност 
в следствие на движението на Земята спрямо 
Слънцето. През годината принципно има по 
два такива дни, които се случват всяка пролет 
и есен и известни съответно като пролетно и 
есенно равноденствие. Първото е на 20 или 21 
март, а второто – на 22 или 23 септември. 

25 Септември 2020 година, Петък,
 Празник на свързочните войски
 Ден на свързочните войски и органите за ин-

формационно осигуряване в българската армия. 
Обявен със заповед на министъра на отбраната 
през 1998 г. Първото свързочно подразделение 
в България е създадено на 13 септември 1878 г. 
в състава на Българската войска. 

26 Септември 2020 година, Събота,
Световен ден на морето

Отбелязва се от 1978 г. с решение на 10-ата сесия на 
Международната морска организация в Лондон, Велико-
британия (7-17 ноември 1977), първоначално на 17 март, а 
от 1980 г. - в един от дните през последната седмица на м. 
септември, за да се привлече вниманието на общественост-
та към проблемите, свързани със замърсяването на водните 
басейни, глобалното затопляне и незаконния риболов.

 Европейски ден на езиците
 Отбелязва се от 2001 г., обявена за Европейска година на 

езиците, по инициатива на Съвета на Европа, съвместно с Ев-
ропейския съюз, за насърчаване на многоезичието като важен 
елемент от културното наследство на континента. 

27 Септември 2020 година, Неделя,
 Световен ден на туризма
 Отбелязва се от 1980 г. с решение на третата сесия на 

Генерална асамблея на Световната организация по тури-
зма в Торемолинос, Испания (септември 1979). Годиш-
нина от приемането /1970/ на Устава на организацията.

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

Живял някога един човек и както следва – 
дошло време и умрял. След това видял себе си 
отгоре и много се изненадал. Тялото му лежало 
на леглото, а на него му останала само душата. 
Голичка, напълно прозрачна, така че всичко мо-
жело да се види през нея.
Човекът много се разтроил – без тяло му било 

толкова неприятно, някак неуютно. Всичките му 
спомени се връщали, виждали се, подобно на 
цветни рибки, които плували в душата му.
Сред тях имало много приятни и красиви, към 

които поискал отново да се върне. Но имало и 
такива, от които му станало неприятно и страшно.
Той се опитал да се отърси от грозните, но така 

и не успял. Тогава се помъчил отгоре да постави 
по-хубавите и симпатичните, а останалите да 
потисне.
И поел по указания му път.
Бог го погледнал мимоходом, но нищо не му 

казал. Човекът решил, че Бог не е забелязал 
другите му спомени, зарадвал се и се отправил 
към Рая, още повече, че Бог не затворил вратите 
пред него.
Минало време, даже е трудно да се каже колко, 

защото времето там, където се намирал той, 
вървяло по друг начин, не както тук на Земята.
И човекът се върнал назад към Бог, а той го 

попитал: „Защо се върна, нали аз не затворих 
вратите на Рая пред теб?“.
Човекът отговорил: „Господи, не се чувствам 

добре в този Рай. Страхувам се да направя и 

крачка. Хубавото в душата ми е малко и не може 
да прикрие всичките натрупани глупости, насъб-
рали се в нея. Притеснявам се, че всички ще видят 
всъщност колко съм лош.“
Господ му отвърнал: „Какво искаш от мен?“.
Човекът изстенал: „Ти си велик и всемогъщ. 

Аз зная, че ти видя моите грехове, а защо не се 
опита да ме спреш?“.
Господ му казал: „Защото съм създал само Рая, 

Ада всеки сам носи в себе си“.
Човекът продължил: „Смили се над мен и махни 

всички лоши спомени от душата ми!“ .
Бог бил милосърден и му отвърнал: „Очаквах 

от теб друга молба, но ще изпълня тази, която 
ти поиска!“
И така човекът забравил за предателствата, но 

така изгубил и спомените за любовта, забравил за 
паденията, но вече не си спомнял и за изкачените 
върхове. Душата му била празна и готова пак да 
се роди…

ПРИТЧА: СПОМЕНИТЕ НА ДУШАТА

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 18.09.2020 г.
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3. Защо се предлага само единствен вариант, с 
изделие и цена избрани от клиниката, считам, че е 
в случая лекарят само е консултант, и помага да се 
избере оптималният вариант, като цена, прилагане 
и заплащане от НЗОК? 
Отговор от НЗОК: Вероятно Вашето лечение ще се 

проведе по клинична пътека (КП) № 220.1 „Оператив-
ни процедури в областта на раменния пояс и горния 
крайник с голям обем и сложност“ или по КП № 222 
„Средни оперативни процедури в областта на раменния 
пояс и горния крайник“.
По КП № 220.1 и КП № 222 медицинските изделия и 

инструменти за фиксиращите процедури не се заплащат 
от НЗОК.
Националната здравноосигурителна каса не заплаща 

за използваните консумативи в случаите на приложим 
метод на лапароскопска или роботасистирана хирургия, 
с изключение на случаите по КП № 168 (съгл. чл.338., 
ал.18 от НРД за медицински дейности 2020-2022 г.).

Въпрос:  Заплаща ли се ехография на щитовидна 
жлеза извършена от ендокринолог, при наличие на 
направление, издадено от личен лекар към същия? 
Отговор от НЗОК: В зависимост от диагнозата, ако 

ендокринологът прецени, че трябва да бъде извършена 
Ехография на щитовидна жлеза, здравноосигуреното 
лице не заплаща за нея.

 Съгласно Националния рамков договор за меди-
цинските дейности 2020-2022 г. и Наредба № 9 от 10 
декември 2019 г. за определяне на пакета от здравни 
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (в сила от 
01.01.2020 г.), специализираната медицинска дейност 
„Ехографско изследване на щитовидна жлеза“ е вклю-
чена в пакет „Ендокринология и болести на обмяната, 
детска ендокринология и болести на обмяната“ и 
здравноосигурените лица не заплащат за нея.

Въпрос:Ако съм приета в една болница за лечение 
и не съм доволна от това лечение мога ли да се пре-
местя в друга болница ? 
Отговор от НЗОК: По време на хоспитализацията 

пациентът може да бъде преведен от една болница в 
друга след преценка на лекуващия екип. За целта се 
изготвя етапна епикриза. Когато става дума за отказ/
напускане на болницата по собствено желание - това е 
възможно, но трябва да се спазят съответните разпоред-
би, съгласно Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните 
изисквания, на които трябва да отговарят устройството, 
дейността и вътрешният ред на лечебните заведения 
за болнична помощ и домовете за медико-социални 
грижи. Пациентът трябва да декларира това си намере-
ние, като попълни документ „Информирано решение за 
преждевременно прекратяване на започналия престой 
в болничното заведение и на болничното лечение/
диагностициране“, подпише се собственоръчно/или 
негов оторизиран представител/ и съответно се поеме 
отговорността за неговото здраве.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
21 - 27 септември 2020г., брой 38

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ-
КОГА И КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ?

Искам да работя като козметик или фризьор. На 
този етап няма да се регистрирам като едноличен 
търговец (ET). Чувал съм, че в тези случаи трябва да 
бъде вписан в Регистър БУЛСТАТ, но не знам нищо 
друго за този регистър.
Какво представлява Ре-

гистър БУЛСТАТ?
Регистър БУЛСТАТ се 

води от Агенция по впис-
ванията (също както Тър-
говски регистър и Имотен 
регистър) и представлява 
единен ,  централизиран 
и  електронен  регистър . 
За  всяко  лице  се  води 
електронно дело, в което 
се записват всички заяв-
ления, документи, които 
удостоверяват вписаните 
обстоятелства и други документи за него.
Кога подлежа на вписване в Регистър БУЛСТАТ?
На вписване в Регистър БУЛСТАТ подлежат:
- юридически лица, които не са търговци и не са 

юридически лица с нестопанска цел (като например 
фондации, сдружения);

- клон на чуждестранно лице, което не е търговец 
и не е фонадация, сдружение или друго юридическо 
лице с нестопанска цел; 

- търговско представителство на чуждестранно 
лице по смисъла на Закона за насърчаване на инвес-
тициите; 

- чуждестранно юридическо лице, което осъщест-
вява стопанска дейност в България, включително и 
чрез място на стопанска дейност или определена база 
или обект – например търговско представителство на 
чуждестранно дружество;

- чуждестранно юридическо лице, чието ефективно 
управление е на територията на България; 

- чуждестранно юридическо лице, което притежава 
недвижимо имущество в България; 

- неперсонифицирано дружество по Закона за задъл-
женията и договорите, включително ако е организи-
рано по занаятчийски начин или  осигурителна каса;

- друго лице извън посочените, което е осигурител; 
- клон и поделение на някое от тези лица, както 

и поделение на вписаните в търговския регистър 
търговци;  

- физическо лице, упражняващо свободна професия 
или занаятчийска дейност – например аз съм нотари-
ус, адвокат, обущар;  

- чуждестранно физическо лице, което не прите-
жава единен граждански номер или личен номер на 
чужденец и извършвам търговска дейност или оказва 
независими лични услуги в страната, включително 
и чрез място на стопанска дейност или определена 
база или обект; притежавам недвижимо имущество в 
страната; или съм осигурител – например чужденец 
съм имам апартамент в София или съм чужденец, 
който предоставя консултантски услуги в България; 

- други физически лица – осигурители – например 
ако аз наема градинар или домашна помощница; 

- чуждестранно лице, което подлежи на специална 
регистрация по силата на данъчните закони.
Агенция по вписванията ще ми определи уникален 

един идентификационен код или е т. нар. “код по 
БУЛСТАТ”. 
Какви обстоятелства се вписват в Регистър 

БУЛСТАТ?
Ако аз съм лице, което подлежи на вписване в Регис-

тър БУЛСТАТ, за мен ще бъдат вписани обстоятелства, 
които законът изисква. Такива са например седалище-
то и адреса на управление, органите на управление и 
представителство, съдружници и други. В регистър 
БУЛСТАТ се вписват и настъпилите промени в тези 
обстоятелства.
Сложна ли е процедурата по вписване?
Образците на заявленията за вписване и заличаване 

мога да видя тук. Ако подавам заявлението  чрез пъл-
номощник, ще е нужно изрично нотариално заверено 
пълномощно. 
Заявленията на хартиен носител мога да подам в 

териториалните звена на Агенцията по вписванията, 
които са по седалищата на окръжните съдилища. 
Към заявлението трябва да представя следните 

документи в оригинал или в заверен нотариално или 
от заявителя препис:

- декларация за истинността на заявените обстоя-
телства;

- препис от съдебно решение или друг документ 
– акт за създаване на юридическо лице, решение за 
лицата, които ще го представляват, дружествен дого-
вор, удостоверение за вписване в НАП;

- други документи за легитимация и/или доказващи 
извършването на определена дейност, когато такива 
се изискват; 

- документ за платена държавна такса по тарифа – 
таксите са между 35 лв. и 65 лв.  

- регистрационен въпросник и/или регистрационна 
справка.  
Трябва да подам заявлението в 7-дневен срок от въз-

никване на задължението за вписване на съответното 
лице. Срокът тече:

- ако се регистрирам по съдебен ред – от получаване 
на съдебното решение;

- в другите случаи – от започването на дейност-
та, съответно от наемането на физически лица, от 

закупуването на имота или 
промяната във вписаните 
обстоятелства. 
Действия на служители-

те от Регистъра
Служителят, който раз-

глежда заявлението ми за 
вписване или заличаване, 
се произнася по тях до края 
на следващия работен ден 
от постъпването им. В този 
срок служителят извършва 
вписване или заличаване на 
вписването, ако са изпълне-
нипредвидените изисква-

ния. Ако съм забравил да приложа към заявлението 
някой документ или не съм платил държавната такса, 
служителят по регистрацията ще ми даде указания за 
отстраняване на нередовността.
Добре е да знам, че указанията се оповестяват по 

електронната ми партида, а ако съм посочил електро-
нен адрес, се изпращат и на него, а когато е подадено 
заявление за регистрация – на официалната интернет 
страница на регистър БУЛСТАТ. Аз мога да изпълня 
дадените указания и да представя съответните доку-
менти чрез заявление по образец. Служителят по ре-
гистрацията постановява отказ, ако не съм изпълнил 
тези указания в срок 5 работни дни от даването им. 
Отказаха ми вписване в Регистър БУЛСТАТ! 

Ами сега?
Вписване ще ми бъде отказано, когато:
- не съм подал заявление в предвидената форма и 

по предвидения ред;
- заявенето от мен обстоятелство не подлежи на 

вписване;
- ако заявлението е подадено от неоправомощено 

лице;
- към заявлението не съм приложил всички изис-

куеми документи;
- не съм платил дължимата държавна такса. 
Отказът трябва да бъде мотивиран и да ми бъде 

връчен незабавно след постановяването му лично или 
с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако съм 
посочил в заявлението, че желая да бъде уведомяван 
по електронен път, отказът се изпраща на посочения 
от мен електронен адрес. 
Важно! Мога да обжалвам отказа по администрати-

вен ред пред изпълнителния директор на Агенцията 
по вписванията. Актът на изпълнителния директор, с 
който се потвърждава отказът, имам право да оспоря 
пред съответния административен съд. Ако отказът 
бъде отменен, вписването се извършва служебно, за 
което следва да бъда уведомен. 
А мога ли да се регистрирам онлайн?
За да си спестя висенето по опашки, мога да подам 

заявлението си за регистрация, промяна в някое от об-
стоятелствата ми или пък заличаване и по електронен 
път. Това мога да направя на интернет страницата на 
Регистър БУЛСТАТ. За целта следва да се регистирам 
като нов потребител или да използвам вече създаде-
ния си профил. Системата ще генерира заявление, 
което аз следва да попълня с изискваните данни и да 
прикача необходимите документи. Важно е да знам, 
че трябва да подпиша заявлението с електронния си 
подпис и да го кача отново вече подписано в системата 
(като следвам указанията на интернет страницата). 
Нотариално заверените документи, които следва да 
представя, мога да кача сканирани. Добре е да знам, че 
по електронен път също мога да отстраня и допуснати 
нарушения при подаване на заявлението ми.

До 25-ти септември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от рабо-

тодателя на авансовия 
данък, удържан през 
месец август за дохо-
ди от трудови право-
отношения.

2. Внасяне от рабо-
тодателя на авансовия 
данък, определен по 
реда на чл. 42, ал. 6 от 
ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец август, когато 
пълният размер на начислените от работодателя до-
ходи от трудово правоотношение за този месец не е 
изплатен до 25 септември.
До 30-ти септември: ЗКПО
Възможност за еднократно подаване на нова годиш-

на декларация за корекция на данъчния
финансов резултат и данъчното задължение за пре-

дходната година, за която е подадена годишна данъч-
на декларация и законоустановеният срок за подава-
нето ѝ е изтекъл.
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. август.
2. Възможност за еднократно подаване на нова го-

дишна данъчна декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ за предходната година при откриване на 

грешка в декларираните данни и обстоятелства, осно-
вата и определените задължения.

3. Възможност при откриване на грешка в данни-
те, предоставени за конкретно физическо лице със 
справките по чл. 73 от ЗДДФЛ за предходната година, 
след 28 февруари задължените лица да правят проме-
ни в тези данни.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 СЕПТЕМВРИ 2020г.

Въпрос: След 4г. болки , след луксация на рамо-
то се установи, с ЯМР, че всъщност ми е скъсано 
сухожилието.
В Ортопедията в ХХХХХ бяха лаконични - 

операция, с 4 винтчета с кукички, всяко 950лв. 
Казаха, че не се покриват от НЗОК..
Въпросите ми са:
1. Вярно ли е, че тези импланти не се покриват 

от НЗОК?
2. Как се лекува оперативно скъсаното сухо-

жилие на бицепса на ръката към рамото, в рам-
ките на пътеката от НЗОК? Предлага се само 
лапароскопска операция, която не се покривала 
от НЗОК. Вярно ли е това?



СЪВЕТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА 
ДОМАШНИ КОЗИ  

Развъждането на кози в собствените домакинства не 
е твърде трудно. В България е популярно заедно с от-
глеждането на овце, прасета, кокошки, пуйки, юрдечки, 
гъски, коне, магарета, да се отглеждат и кози.
Печалбата, която може да се реализира, радва и на-

сърчава фермерите да предприемат действия. Козите са 
източник на хипоалергенно и хранително полезно козе 
мляко, както и козе месо и кожи.
Задължително е да има пасище, където животните 

могат да пасат свободно през пролетта и лятото, като се 
хранят козите с прясна трева. В студения сезон трябва 
да се погрижите да им осигурите топло помещение, в 
което ще се прекарват голяма част от времето - за целта 
то трябва да е и достатъчно просторно.
Козите са доста чисти животни и затова мястото, 

където ще бъдат разположени, трябва да се почиства и 
проветрява ежедневно. В противен случай животните 
могат не само да започнат да се нараняват, да страдат 
от възпаления и инфекции, но дори и да умират.
За козите дългите дневни часове са много важни. Ето 

защо е важно да се направи допълнително осветление. 
Обемът на дневния добив на мляко ще зависи от това. 
За младите и стари кози трябва да се осигурят отделни 
стаи. Подходящата температура за козите е около 20 
градуса. Освен това малките са доста способни да из-
държат на дванадесет градуса. Но за възрастните дори 
десет градуса са истинска заплаха.
Отделно трябва да обърнете внимание на режима и 

диетата на храненето на козите. Що се отнася до лет-
ния период, двудневното хранене ще бъде достатъчно 
за козите, но през зимния период броят на храненията 
на козите ще трябва да се увеличи до четири на ден.
Средно през лято-

то козите обикнове-
но получават около 
двеста грама фураж 
и около килограм зе-
ленчуци на ден, това е 
в комбинация с пряс-
но нарязана трева или 
трева, които консуми-
рат на пасище. През 
зимата козите имат 
нужда от много повече храна: възрастно животно изяж-
да около три килограма сено, два килограма зеленчуци 
и един и половина килограм фураж на ден.
Има характерни особености на храненето на бремен-

ните кози: във втората част на бременността е важно 
да се повиши качеството и количеството на храненето 
на женските, така че бъдещите малки да се развият на-
пълно; Три седмици преди очакваната дата на агнене, 
приемът на калории на козата трябва да бъде намален, 
за да се избегне затлъстяване при козите.
Важно е да се спазва режима за поене на козите: през 

лятото животните се нуждаят от поене четири пъти на 
ден, а през зимата те трябва да получават чиста вода 
два пъти на ден.
Що се отнася до комфорта, от който се нуждаят 

козите, е важно своевременно да сменяте сеното, с 
което застилате пода на помещението: то трябва да се 
поддържа сухо и чисто.
Ако подът е дървен, той трябва да бъде покрит със 

слама, ако е направен от бетон, тогава ще бъде по-це-
лесъобразно да се полага торф.
Отделно, заслужава да се отбележи фактът, че мле-

кодайните кози и мъжките кози не трябва да се държат 
заедно, тъй като в този случай млякото няма да има 
много приятна миризма.
Трябва да се отбележи, че отглеждането на кози в 

домакинството не представлява особени затруднения 
дори за начинаещи земеделски производители. Но си 
има своите тънкости.
Ако и вие искате да се сдобиете с такива селскосто-

пански животни, вижте нашите обяви и цени за кози.

ЕКЗОТИЧНА  ЛЮТЕНИЦА  
Нарязваме лука на едри филийки и го запичаме на 

скара. Нарязваме патладжана на колелца, оставяме го 
да се отцеди от горчивия сок и го прекарваме през 
месомелачка заедно с чушките и лука. Сваряваме и 
пасираме морковите, тиквата и ябълките. Приготвя-
ме пюре от доматите и смесваме с останалите зелен-
чуци. Прибавяме олиото, нарязаните зелении, едро 
нарязаните орехи, счукания чесън и подправките. 
Посоляваме и варим 30 мин, като непрекъснато бър-
каме с дървена лъжица. Разсипваме готовата люте-
ница в буркани, затваряме и стерилизираме 10 мин.

Продукти: 5 кг чушки, 2 кг червени домати, 1 кг 
зелени домати, 1 кг моркови, 1 кг кисели ябълки, 500 
г тиква, 2 ч.ч. орехови ядки, 1 патладжан, 3 глави лук, 
1-2 глави чесън, 1 връзка магданоз, 1 пликче зелен 
или бял пипер, 1 ч.л. кимион, 1 ч.л. анасоново семе, 
3 щипки канела, 2 щипки хрян, 2 щипки кориандър, 1 
игличка розмарин, 2 ч.ч. олио, сол.

4 ЛЕСНИ  РЕШЕНИЯ
ЗА  ОПАСНИ  ВРЕДИТЕЛИ

Натуралните средства 
за борба с вредители-
те отдавна са пред-
почитани от хората, 
които държат на чис-
тото производство на 
зеленчуци и плодове. 
Срещу листни въшки, 
акари и смучещи насе-
коми ще ви помогнат 
луковите люспи. ½ кофа плътно насипани лукови люс-
пи се заливат с вода, загрята до 70 градуса и се киснат 
в продължение на 1 денонощие. Прецедете, разредете 
с вода в съотношение 1:2 и обработете растенията.
От зелевия молец и зелевата пеперуда ще ви защитят 
листата на репея. Наситнете тази маса и запълнете 
с нея 1/3 кофа и залейте догоре с вода. След 3 дни 
прецедете настойката и опръскайте зелето. Направете 
това 3-4 пъти през 7-10 дни.
С листните въшки и паяжинообразуващия акар на 
краставиците и зелето ще се справи настойката от 
картофени растения: 1 кг свежа наситнена зелена 
маса се залива с 10 л вода и се кисне в продълже-
ние на 5-6 часа. Прецедете и веднага опръскайте 
повредените растения.
Срещу листните въшки ще ви помогне и растението 
змийско мляко. То се кисне в съотношение 1:10 с вода 
в продължение на денонощие, прецежда се и се обра-
ботват растенията. В плодната градина настойката е 
ефективна срещу щитоносни въшки, трипси и бълхи.
За да защитите насажденията от лукова муха, смесе-
те тютюнев прах и растителна пепел в равни части, 
посипете почвата в лехата с лука и чесъна. С расти-
телната пепел можете да опрашите и картофите срещу 
колорадски бръмбар.
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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                                                                                                              

Катаджия спира шофьор и му казва:
- Превишихте скоростта, напишете обяснение 

за това на японски.
Шофьорът казва:
- Ама, аз не знам японски.
Позамисля малко и подава талона си с 10 долара 

в него.
Катаджията:
- А-а-а, вече си го научил наполовина.

Майката пита Иванчо:
- Защо плачеш?
- Сънувах, че училището е изгоряло.
- Не плачи де, това е само сън!
- Плача точно за това…

ШИПКАТА – ЦАРИЦА НА БИЛКИТЕ
Малките червени плодове 
на дивата роза – шипката, 
е коронованата особа на 
билките. Те укрепват духа и 
тялото. От древни времена 
са смятали шипката за сим-
вол на красота, жизненост и 
вярност. В малкият плод на шипката се среща почти 
цялата азбука на витамините. Дори в лимона няма тол-
кова витамин С. Шипката превъзхожда много плодове 
и зеленчуци по количеството минерали и елементи 
като магнезий, калий, фосфор, натрий, съдържа и 
флавоноиди и пектини. Шипката е главен стимулатор 
за образуването на червени кръвни телца и засилва 
съпротивителните сили на организма.
Препоръчва се при анемии, диабет, умствена и физиче-
ска умора, простудни заболявания, авитаминози. Пло-
дът укрепва сърцето и кръвоносната система, намалява 
високата кръвна захар и лошия холестерол. Безценна е 
при стомашно-чревни и бронхиални заболявания и за 
прочистване от токсините, както и за добро храносми-
лане. Облекчава болките в ставите и при менструален 
цикъл, намалява чувството за глад. Шипковият чай 
успокоява нервната система, помага при тревожност, 
безсъние, депресия и настинки. Плодовете се използват 
за лечение на рани, изгаряния, премръзвания.
Освен че лекува, царицата на билките разкрасява и 
подмладява. От семките се извлича тъмно-червено 
масло, което подхранва кожата, заличава белези и 
бръчки, придава на кожата равен и красив тен. Мас-
лото от шипка помага и в борбата с акнето, за суха 
и раздразнена кожа. В домашната козметика прави 
чудеса – при смесване на шипки с мед, овесени ядки 
или зехтин. Шипковият чай се използва също така за 
миене и почистване на кожата. Шипковата вода служи 
за освежаване на лицето - две шепи свежи цветове на 
шипка се слагат в буркан с две лъжици захар и литър 
топла вода с лъжица оцет. След два часа се разбърква, 
прецежда и се слага в хладилник.
За успокояване на раздразнена кожа се използва ши-
пков тоник. Необходими са чаена лъжичка мед, няколко 
капки сок от лимон и няколко листенца шипков цвят. 
Листенцата се заливат с чаша гореща вода и след по-
ловин час се добавят меда и лимона и се нанасят върху 
лицето за десетина минути.
Отвара от шипки, яйчен белтък и лъжичка лимонов 
сок служи за маска, която почиства и свива порите 
на лицето. За да се сгъсти се добавя малко пшенично 
или оризово брашно. Сместа се слага на лицето за 
двайсетина минути.
За лъскава коса. Малко отвара от сварени плодове 
се смесва с овесено брашно и лъжица лимонов сок. 
Нанася се за половин час на суха коса.
През есента шипките са в изобилие навсякъде. Най-
голямо е съдържанието на витамин С, когато плодовете 
са ярко червени и твърди. В изсушено състояние плодо-
вете на шипката могат да се съхраняват до две години, 
но трябва да се държат в добре затворени съдове.
От шипки се прави също мармалад, сладко, сок, даже 
и вино. Силно тонизиращо действие има и шипковият 
еликсир, който може да се пие и вместо вода. В 3 литров 
буркан се слагат цели плодчета шипка, добавят се 700 
гр. захар, половин пакетче мая за хляб, долива се с вода. 
След 3-4 дни еликсирът е готов . Когато водата свърши 
процедурата се повтаря със същите плодове шипка.
Шипков мармалад – рецепта. Узрелите шипки се по-
чистват от дръжките и листенцата, разрязват се на две 
по дължина и се почистват от семенцата. Но мармалад 
става и от цели шипки. Пет кг шипки се заливат с четири 
литра вода или колкото е необходимо за да се покрият с 
5-6 см. След като омекнат напълно, прецеждат се през 
гевгир, пасират се като се поливат с отварата в която са 
се варили. Кашата се прецежда два-три пъти през ситно 
сито, поставя се в тенджера и се добавя захарта. На 5 
литра каша – 2 кг захар. Вари се като непрекъснато се 
разбърква, за да не загори. Мармаладът е готов, когато 
се сгъсти като течен мед. Още топъл се изсипва в сухи, 
топли буркани. Затварят се, но не се стерилизират.


