
Предстоящия есенно-зимен сезон и ор-
ганизиране на дейностите по зимното 
поддържане на пътищата на територията 
на община Сатовча, както и с цел недо-
пускане на ПТП, общинското ръководство 
издаде нарочна заповед, с която възлага на 
кметовете на кметства, а за село Сатовча и 
Димитър Неделчев - специалист ГЗ в срок 
до 10 ноември 2020 година и след това пе-
риодично да организират освобождаването 
на уличните платна и тротоарите по насе-
лените места от: дърва за огрев, сушилни, 
оборски тор, неизползваеми в момента 
строителни материали, трайно неподвиж-
на техника и техника паркирана неправил-
но, затрудняваща в момента движението, 
завзети неправомерно тротоарни площи с 
различно предназначение реално застра-

шаващи здравето и живота на хората. Чрез 
издадената заповед, кметовете на населени 
места, а за село Сатовча и Димитър Недел-
чев - специалист ГЗ носят отговорност за 
добрата организация и безпроблемно сне-
гопочистване и опесъчаване през зимния 
период, както и за възникнал инцидент при 
ПТП, вследствие на неизпълнението на за-
поведта. Цялостният контрол по изпълне-
нието на заповедта е възложен на Началник 
участък „Полиция” Сатовча и Илхан Кара-
гьозов - директор на дирекция при Общи-
на Сатовча. Задължението на кметовете на 
кметства е чрез своя заповед и предупре-
дителни писма да уведомят собственици-
те на материали и техника, затрудняващи 
движението на пешеходци по тротоарите и 
автомобилите за зимно поддържане.
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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

Есента е вече тук и дните започват да се 
скъсяват все повече, слънцето залязва по-
рано и усещаме промяната във времето. 
Съвсем скоро предстои да преминем към 
зимното часово време и да върнем часов-
ниците един час назад.
В 4:00 часа сутринта на 25 октомври 

(събота срещу неделя) сменете всички 
часовници у дома с един час назад. Това 
означава, че 4:00 часа ще стане 3:00 часа 
и ще имаме един час повече сън, което ще 
ни даде възможност по-лесно да преминем 
към зимно часово време 2020 година.
Лятното часово време е въведено, за да се намалят разходите за електри-

чество като използваме повече естествена светлина. Всяка държава сама ре-
шава дали да премине към смяната на часовете, затова ако пътувате в чужбина 
непременно проверете какво е часовото време в държавата, която искате да 
посетите.
Предлагаме ви няколко съвета как по-лесно да се приспособите към зимно 

часово време 2020:
1. Започнете да ставате с 30 минути по-късно още в началото на месец ок-

томври, така ще сте подготвени за промяната в часа и няма да ви повлияе 
толкова на биологичния часовник.

2. Разхождайте се по-често на слънце и чист въздух, което ще повиши ни-
вата на мелатонин в организма ви и ще ви накара да се почувствате по-добре.

3. Спортувайте активно – умората от спорта дава на всеки организъм по-
добър сън и сутрин няма да се чувствате по-малко отпочинали, а заредени с 
енергия.

4. Закусвайте сутрин, за да дадете на организма си сили и да се чувствате 
бодри, независимо от часа, в който сте станали.

От  5 октомври до края на месе-
ца животновъдите, които са канди-
датствали по схемите за обвърза-
на подкрепа за Кампания 2020 г., 
трябва да докажат реализация на 
мляко и млечните продукти, които 
са произвели. В този период фер-
мерите трябва да докажат и реали-
зираните на пазара животни.
Реализацията на млякото и млеч-

ните продукти се доказва за пери-
ода от 01.10.2019 г. до 30.09.2020 
г., съгласно разпоредбите в чл. 27в, 
ал. 1 от Наредба № 3 от 17.02.2015 
г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.
Документи за реализация на мляко и млечни продукти се подават по четири схе-

ми: Схема за обвързано подпомагане на млечни крави – СМлК, Схема за обвързано 
подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (мляко), Схема за 
обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 
ДПЖСК (с реализация на мляко или комбинирана реализация) и Схема за обвързано 
подпомагане за биволи – Биволи.
Бенефициерите следва да реализират на пазара определените в нормативната уред-

ба количества мляко и млечни продукти на глава допустимо животно по съответната 
схема. При попълване на документите кандидатите трябва да използват съответната 
бланкова таблица, според регистрацията им в ИСАК – като физическо лице, юриди-
ческо лице или едноличен търговец.
Реализираните на пазара животни се доказват по три схеми – Схема за обвързано 

подпомагане за месодайни крави и/или юници – СМКЮ, Схема за обвързано под-
помагане за месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо), Схемата за 
обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 
ДПЖСК (с реализация на месо или комбинирана реализация). В зависимост от това 
къде са реализирани животните – в България или извън страната, се попълват различ-
ни типови образци.
Животновъдите могат да изтеглят и попълнят образците на документите, с които 

доказват реализация на произведената от тях продукция от интернет страницата на 
ДФ „Земеделие”. Към приложените файлове е изготвена и подробна инструкция за 
тяхното попълване. Попълненият опис по образец се подава на електронен носител в 
областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Стопаните трябва да предоставят и завере-
ни копия на документите, доказващи реализацията на продукцията си.

ОТ 05 ОКТОМВРИ ФЕРМЕРИТЕ ДОКАЗВАТ
РЕАЛИЗИРАНОТО МЛЯКО И ЖИВОТНИ 

В предвид настъпващия 
есенно-зимен сезон и с пре-
вантивна цел е необходимо да 
се предприемат спешни мер-
ки по пожарната безопасност, 
както на всички учреждения, 
така и на частните жилищни 
сгради, отопляващи се пре-
димно с дърва за огрев. Всеки 
собственик или ползвател на 
сграда е необходимо преди 
започването на отоплителния 
сезон да извърши проверка за 
добрата проходимост на ко-
минните тела. При необходи-
мост да се извърши почистване и ремонт на същите, за да се избегнат непри-
ятни инциденти. Необходимо е и превантивно да бъдат проверени всички 
електрически и газови уреди, с които се предвижда отоплението през есен-
но-зимния период, както и припомняне на безопасната работа с тях.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 
2020/2021 година:
30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас
Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I – XII клас
Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за 
училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за 
проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни учи-
лища)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
14.07.2021 г. – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г. – XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 
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15 Октомври 2020 година Четвъртък,
 Световен ден на чистите ръце
 Отбелязва се от 2008 г. в рамките на обявената от 

ООН Международна година на хигиената. 
16 Октомври 2020 година Петък,
Световен ден на прехраната

Отбелязва се по решение на Организацията 
на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) в 
деня на създаването й (16 октомври 1945). 
Организацията е сформирана в Квебек 
(Канада), но седалището й се намира в Рим 
(Италия). Към момента в организацията 
членуват над 190 държави. България е член 
на организацията от 1967 г. 

17 Октомври 2020 година Събота,
Световен ден за борба против нищетата
Отбелязва се от 1993 г. по инициатива на 

бившия генерален секретар на ООН Хавиер 
Перес деКуеляр и на френската благотворител-
на организация „АТД - Кар Монд“, одобрена с 
резолюция 47/196 на Общото събрание на ООН 
от 22 декември 1992г. 

18 Октомври 2020 година, Неделя,
Православната църква почита паметта на Св. Лука 

Освен дванадесетте апостоли, които навсякъде 
следвали своя Небесен Учител, Господ Иисус Хрис-
тос избрал още седемдесет ученици и ги пратил да 
проповядват Неговото учение по градове и села. В 
числото на седемдесетте ученици бил и св. Лука. Той 
бил родом от Антиохия, където на младини изучавал 
медицина и живопис. След време дошъл в Йерусалим. 
Слушал проповедта на Спасителя. Поразен бил от 
силата на Христовите думи и чудеса. Станал Хри-
стов ученик. На него и на Клеопа, Христос се явил 
след възкресението си. Били на път за Емаус, те вече 
били чули за възкресението на Господа и разговаряли 
по пътя за него. Ненадейно Христос се приближил 
до тях като обикновен пътник. Те не го познали и 

той ги заговорил. После продължил с тях по пътя и накрая, Господ влязъл 
в дома, където отивали. Седнал с тях на трапезата. Взел хляба, благословил 
го, преломил го и им подал по късове. Тогава им се отворили очите. И те го 
познали. Но той станал невидим за тях... Св. апостол Лука бил спътник на 
Св. апостол Павел при мисионерските му пътешествия. Свети Лука е написал 
третото евангелие (според реда в Новия завет), а именно Евангелието от Лука, 
и Деяния на апостолите. Българската православна църква почита паметта на 
Св. апостол и евангелист Лука на 18 октомври. В същия ден Българската пра-
вославна църква почитта паметта и на Св. мъченица Злата Мъгленска, както 
и на светия мъченик Марин и на 
св. Преподобни Юлиан Пустинник. 
Празник на художниците
 Отбелязва се в деня на Свети 

апостол Лука, който се счита за 
пръв християнски иконописец. 
Свещеното предание говори, че той 
нарисувал две икони - на св. Дева 
Мария с Божествения Младенец на 
ръце, и на светите апостоли Петър 
и Павел. По този начин слага нача-
лото на църковната иконопис.

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

Учителка в детска градина измислила на децата 
следната игра: всеки трябвало да донесе торба с 
няколко картофа, като всеки картоф носел името 
на човек, което детето мразело. Следователно 
колкото хора мразело детето, толкова картофа 
щяло да донесе.
Някои деца дошли с два картофа, други с три, 

а някои и с пет. Учителката им казала да носят 
със себе си торбата където и да отидат, дори и 
в тоалетната, в продължение на една седмица.
Дните минавали и децата започнали да се оп-

лакват от неприятната миризма на развалените 
картофи. Тези с по пет картофа носели на всичко  
отгоре и по-тежки торби.
След една седмица децата си отдъхнали, 

защото играта най-накрая свършила.
Тогава учителката ги попитала как са се чувст-

вали през тази една седмица.
Децата започнали да се оплакват колко трудно 

им било да мъкнат навсякъде със себе си тежките 
и миризливи картофи. Накрая учителката им 
обяснила смисъла на тази игра:

– Същото се случва, когато таите в сърцето 

си омраза към някого. Смрадта на омразата ще 
отрови сърцето ви и ще я носите навсякъде със 
себе си. Ако ви е трудно да понесете миризмата 
на развалени картофи за една седмица, предста-
вете си какво е да носите отровата на омразата 
в сърцата си до края на живота си?
Изхвърлете омразата от сърцето 

си, за да не носите грехове за цял 
живот. Да прощавате е най-доброто 
отношение към другите. Научете се 
да забравяте и да прощавате.

ПРИТЧА ЗА МИРИЗМАТА НА ОМРАЗАТА

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 09.10.2020 г.
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устойчивост на бюджета на НЗОК“  в колона  „Образец 
на рецептурна бланка, съгласно Наредба № 4/2009г. 
на МЗ“ срещу лекарствените  продукти:  Diovan Film 
coated tablet 160 mg x 28 (с НЗОК код CF259) ; Bivolet  
Tablet 5 mg  х 30 (с НЗОК код CG134); Cholib Film coated 
tablet 145 mg/20 mg х 30  (с НЗОК CG832); Glucophage 
Film coated tablet 850 mg х 30 (с НЗОК AF473) е посочен 
образеца на рецептурната бланка: обр. МЗ - НЗОК № 
5 и  обр. МЗ - НЗОК № 5А – т.е. допуска се издаването 
както  на рецептурна бланка (образец обр. МЗ - НЗОК 
№ 5), така и на  рецептурна бланка (обр. МЗ - НЗОК 
№ 5А  - с три отрязъка).
Лекарят предписва лекарствени продукти за лечение 

на хронични заболявания на рецептурна бланка  -  (бл. 
МЗ–НЗОК №5) или  (бл. МЗ–НЗОК №5А – с три отря-
зъка) по своя преценка, в зависимост от състоянието 
на конкретния пациент.

2. В Националния рамков договор за медицинските 
дейности 2020-2022 г. е посочено, че не се допуска 
дублиране на предписанията в рамките на валидност 
на рецептурната бланка съгласно Наредба №4 за ус-
ловията и реда за предписване и отпускане на лекар-
ствени продукти. Рецептите за лекарствени продукти, 
заплащани от НЗОК, имат срок на валидност, считано 
от датата на издаване, както следва:

1. до 15 календарни дни - за рецептурна бланка (об-
разец МЗ - НЗОК №5 ) и за отрязък А от рецептурна 
бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А );

2. до 45 календарни дни - за отрязък В от рецептурна 
бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А);

3. до 75 календарни дни - за отрязък С от рецептурна 
бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А).
Предвид тези срокове, нова рецепта може да се издаде 

след изтичане на сроковете на валидност на рецептур-
ната бланка, които са: 15 дни за единичните рецептурни 
бланки и 75 дни  за тримесечните рецептурни бланки.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
12 - 18 октомври 2020г., брой 41

ОТ 26 ОКТОМВРИ СЕ ОТВАРЯ ПРИЕМА ПО 
ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА 2021 Г. 

  На 26 октомври ДФ 
„Земеделие” отваря 
приемът за 2021 г. по 
Националната  про-
грама по пчеларство 
(НПП), която действа 
в периода 2020-2022 г. 
За 2021 г. финансовият 
ресурс е 6 400 202 лева.

  Документи за финансовата 2021 година ще се 
приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие” 
по постоянен адрес на физическото лице и по адресна 
регистрация на юридическо лице. Приемът ще продъл-
жи до 6 ноември 2020 г.

  Пчеларите могат да изтеглят образец на заявлението 
за подпомагане от интернет страницата на ДФЗ-РА. Там 
е публикувана и информация за условията за финанси-
ране по мерките от НПП 2020-2022 г. Заинтересованите 
от пчеларската програма, които нямат онлайн достъп, 
могат да се осведомят и на място - в областните ди-
рекции на ДФЗ, в Централно управление на ДФЗ-РА 
отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция 
„Селскостопански пазарни механизми“.

  Мерки Б, Г и Д от НПП 2020-2022 г. включват дей-
ности за борба срещу вароатозата, за извършване на 
лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, 
пчелни семейства и майки. По мярка А кандидатите 
ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен 
пчеларски инвентар, докато мярка В е насочена към 
подвижното пчеларство.

  Пчеларските сдружения и организации също могат 
да кандидатстват за подпомагане по мерки А, Б, Г и Е от 
Национална програма по пчеларство от 26 октомври до 
6 ноември 2020 г. От Прием 2021, за сдруженията и ор-
ганизациите се отварят и допълнителни възможности 
за кандидатстване по мярка Б, а именно „Изследване 
за резистентност на Varroa destructor към ВМП, разре-
шени за употреба за борба с вароатозата“ и по Мярка 
Г „Изследване на проби от хранителните запаси на 
пчелните семейства /мед, прашец/ за остатъчни коли-
чества вещества от пестициди над пределните норми“. 
Мярка Е, Тема 1 „Инвентаризация на медоносната 
растителност в страната“ и Тема 2 „Криоконсервация 
на семенна течност от търтеи (миксиране на семенна 
течност)”, са насочени към научни институти, научни 
организации и висши училища. Документи по тези 
мерки ще се приемат в централно управление на ДФ 
„Земеделие“ – Разплащателна агенция.

  Приемът по мерките от НПП 2020-2022 се осъщест-
вява съгласно заповед на изпълнителния директор на 
институцията, публикувана на сайта на ДФЗ – РА.

 Ръководството на ДФ „Земеделие” уверява пчела-
рите, че административният капацитет на фонда ще 
бъде задействан на пълни обороти за разглеждане и 
одобряване на заявленията на кандидатите.

КАКВИ СА ПРЕЧКИТЕ
ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА ПО ЧЛ. 137?   

До 13 октомври е срокът, в който животновъдите 
могат да регистрират фермите си съгласно чл. 137 от 
Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
В момента след промените в Закона процедурата 

е облекчена.
Фермерите трябва да представят документ – договор 

за наем, споразумение за ползване или декларация, и 
по този начин да удостоверят правото си на дейност 
или ползване на съответния обект. Задължително ус-
ловие е да имат сключен договор с ветеринар. 

 Животновъди  коментират, че голяма част от тях 
са подали заявления за регистрация по чл. 137 и в 
момента или изпълняват предписанията, или са в 
изчакване на проверка. 
Част от трудностите при регистрацията произтичат 

от нерегламентирани практики, които се срещат в 
различни области. 
До 10 октомври е срокът, в който НОКА трябва да 

предаде предложения за новите екосхеми в следващия 
програмен период. По тях има възможност да се по-
лучават плащания и на животинска единица. 
Не са малко примерите, при които фермерите за-

хранват мандри или доилни зали със соларни батерии. 
Ако това се случва през 180 дни в годината, то тогава 
животновъдът може да получи плащане.

ВЪНШНИ ФИРМИ МОГАТ ДА ИЗВЪРШВАТ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯТА НА ФЕРМИТЕ

С нова наредба ще се определят условията и реда 
за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дера-
тизация и девастация при ограничаване и ликвиди-
ране на болестите по животните, така че ветеринар-
ните лекари от Българската агенция за безопасност 
на храните да бъдат освободени от тази дейност. 
Според норматива, който е съобразен с еврозакано-
дателството, дезинфекцията може да се възлага на 
външни фирми.

„Регламентът предвижда възможност за делегиране 
на дейности, различни от официалния контрол, които 
се извършват от компетентните органи като БАБХ, да 
се възлагат на други органи или физически лица, така 
че да се предотврати или ограничи разпространение-
то на болестите по животните и хората.
До 28 октомври заинтересованите страни могат да 

дават предложения по проекта за наредба.
Законът за 

ветеринарно-
медицинската 
дейност ре-
гламентира и 
възможност за 
възлагане по 
реда на Закона 
за обществе-
ните поръчки 
на изпълне-
нието на мерките по дезинфекция при наличие на 
епизоотично огнище на изпълнители, различни от 
служителите на Българска агенция по безопасност 
на храните (БАБХ). По този начин ветеринарните 
лекари от системата на БАБХ ще се насочат по-
ефективно към дейности, свързани с епизоотичните 
проучвания, с цел определяне на рисковете от раз-
пространение на болестите по животните и зоонози-
те, се посочва в мотивите на наредбата. Ще се оси-
гури бързина при ликвидиране на заболяванията, 
което ще намали риска от тяхното разпространение.
Новите изпълнители трябва да притежават опре-

делени знания и умения, като за целта от тях ще се 
искат удостоверение за придобита квалификация 
за извършване на съответната дейност, издадено от 
висши училища или от център за професионално 
обучение, получил лицензия по чл. 42, т. 2 от Зако-
на за професионалното образование и обучение по 
програма, одобрена от изпълнителния директор на 
БАБХ съгласно чл. 117, ал. 5 от ЗВД.
Целта на дезинфекциите, дезинсекциите, дерати-

зациите и девастациите е да унищожат или намалят 
числеността на патогенните микроорганизми, чле-
нестоногите, вредните гризачи и  хелминтите, които 
могат да бъдат  причинители, преносители и резер-
воари на заразни болести по животните до допусти-
ми норми. Фермерите трябва да допускат фирмите 
за дезинфекции до техните стопанства, се посочва 
още в наредбата.
Лицата, които ще извършват дезинфекциите, пре-

минават съответни обучения, които подробно са раз-
писани в новия документ. Предвиден е и сериозен 
контрол на дейността на тези фирми. При изпълне-
ние на своите задължения инспекторите, които ще 
извършват контрола, са длъжни да пазят в тайна 
обстоятелствата, които са им станали известни , с 
оглед опазване интересите на физическите и юриди-
ческите лица, чиято дейност контролират.

До 14-ти октомври:
 ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11,  

ал. 1 от ЗСВТС на Интрас-
тат декларации - пристига-
ния/изпращания за месец 
септември 2020 г.
ЗДДС
1. Подаване на справка-

декларация по ЗДДС, ве-
дно с отчетни регистри и 
внасяне на дължимия ДДС 
за данъчния период - ме-
сец септември.

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни
доставки,  доставки като посредник в тристранна 

операция (с изключение на получено авансово плаща-
не (цялостно или частично) от посредник в тристранна 
операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от 
ЗДДС (включително получените авансови плащания), 
с място на изпълнение на територията на друга държа-
ва членка за данъчния период – месец септември. Реги-
стрираното лице, което през данъчния период – месец 
септември изпраща или транспортира стоки от тери-
торията на страната до територията на друга държава 
членка под режим на складиране на стоки до поиск-
ване и/или когато през този период настъпи промяна, 
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от 
ЗДДС,  попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
До 15-ти октомври:
ЗКПО
1. Внасяне на месечните авансови вноски за октом-

ври за корпоративния данък по Закона за корпоратив-
ното подоходно облагане.

2. Деклариране и внасяне на данъка за трето тримесе-
чие върху хазартната дейност от игри с игрални авто-
мати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец септември.

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните
техници, имащи право да извършват сервизна дей-

ност на произведените от тях ЕСФП, преминали обуче-
ние и получили сервизен ключ през месец септември.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за  регистрация  
на  фискални  устройства,  за  прекъсване  и  започ-
ване  на  сервизното обслужване, както и за получени 
уведомления за загубване, повреждане или унищожа-
ване на свидетелството за регистрация на фискалното 
устройство през месец септември.
До 20-ти октомври: 
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС 

подава справка-декларация за доставки на далекосъ-
общителни услуги, услуги за радио- и телевизионно 
излъчване или услуги, извършвани по електронен 
път, по които получатели са данъчно незадължени 
лица, които са установени, имат постоянен адрес 
или обичайно пребивават на територията на държава 
членка за предходното календарно тримесечие и вна-
ся дължимия данък.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2020г.

Въпрос: В рецептурната книжка ми са завере-
ни хронични заболявания :

- МКБ I11.9 ХСБ
- МКБ С61 Са гл. простате
- МКБ Е11.9 НИЗЗД Т-2
Ползвам DIOVAN-160 mg
BIVOLET -5MG
CHOLIB - 145 mg и
GLUCOPHAGE - 850 mg
Личния ми лекар с УИН xxx д-р твърди, че :
1. не може да ми издава тримесечна рецепта 

за горните лекарствени продукти и
2. не може да предписва DIOVAN 169 mg , който 

е в опаковка от 28 бр. таблетки преди 30 -я ден 
от предходното изписване и по този начин ме 
оставя без терапия 3/три/ дни
Отговор от НЗОК: 1. Съгласно „Списък с лекар-

ства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 
10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и 
критериите за заплащане от Националната здравно-
осигурителна каса на лекарствени продукти, меди-
цински изделия и на диетични храни за специални 
медицински цели, договаряне на отстъпки и прила-
гане на механизми, гарантиращи предвидимост и 



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.
Печалбата, която може да се 

реализира, радва и насърчава фермерите да предприемат 
действия. Козите са източник на хипоалергенно и хра-
нително 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 да 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 издържат на 
дванадесет градуса. Но за възрастните дори десет гра-
дуса са истинска заплаха.
Отделно трябва да обърнете внимание на режима и 

диетата на храненето на козите. Що се отнася до летния 
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 лятото козите обикновено получават около 

двеста грама фураж и около килограм зеленчуци на ден, 
това е в комбинация с прясно нарязана трева или трева, 
които консумират на пасище. През зимата козите имат 
нужда от много повече храна: възрастно животно изяжда 
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 напълно; 
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 засти-
лате 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-целе-
съобразно 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.

ЕСЕННО ПОДХРАНВАНЕ
НА ОВОЩНАТА ГРАДИНА  
Време е да приберем от овощна-

та градина последните плодове за 
сезона и това, което вече сме взели 
от земята под формата на реколта, 
трябва да се върне като подхранва-
не. Всички хранителни вещества, 
витамини и микроелементи, съдържащи се в плодовете, 
са извлечени от почвата. Бедата е в това, че дърветата и 

храстите са лишени от способността да се придвижват 
от едно място на друго и след изчерпване на всичко не-
обходимо от почвата престават да се развиват нормално 
и стават лесно уязвими от атмосферни влияния, боле-
сти и неприятели. С подхранването им помагаме да се 
възстановят и да се подготвят за зимните условия.
Кога да подхранваме овощната градина
Препоръчително е есенното подхранване да започне 

през октомври, защото дърветата се нуждаят от време, 
в което да поемат и усвоят хранителните вещества. 
Знаем, че с понижаване на температурите  растенията 
забавят своите функции,а кореновата им система реа-
гира зле и не може да усвоява торовете. Когато почва-
та е все още топла, овошките успяват да получат не-
обходимите им хранителни вещества за презимуване.
С какво да торим през есента
Най-често за есенно торене се използват фосфорни 

и калиеви торове.  Фосфорните са: обикновен супер-
фосфат, двоен и троен суперфосфат. Разликата се със-
тои само в количествата Р2О5 (дифосфорен пентао-
ксид), като обикновеният съдържа 14-20%, двойният 
– 40% и тройният – 49%. Двойният и тройният супер-
фосфат са за предпочитане, защото оставят по-малко 
баластни вещества в почвата.
От калиевите торове е препоръчително изплзването 

на калиев сулфат (К2SO4). Той съдържа 50% калиев 
оксид (К2О) и не съдържа хлор, защото не всички рас-
тения са толерантни към него. Освен това, калиевият 
сулфат е лесно разтворим във вода и се усвоява лесно.
Може да се използват и смесени торове – с калий и 

магнезий, който е също много необходим на растени-
ята. Корн-кали съдържа хлор, а Патенткали е специа-
лен калиев тор с магнезий и сяра.
Касисът и цариградското грозде се нуждаят също от 

подхранване –  една шепа двоен суперфосфат и също-
то количество калиев сулфат са достатъчни за есенно-
то торене.
Как да подхранваме овощните и ягодоплодните 

култури
За овощните култури фосфорните и калиевите то-

рове се внасят на дълбочина най-малко 10-15 см, а за 
ягодоплодните – 7-10 см. За младите дръвчета е удач-
но торовете да се внасят в околостволните кръгове, а 
за възрастните по-добре е да се изкопават канали или  
отделни ямки по протежение на короната. Така храни-
телните вещества ще се усвояват по-пълноценно.

СПАНАК ЗА КЪСНА ПРОЛЕТ
СЕ СЕЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ  

Ако искате да имате спанак в собствената си гради-
на още преди да е дошла зимата, трябва да го засеете 
през септември, дори още в края на август. Искате ли 
обаче да го имате в ранна пролет, началото на октом-
ври е подходящият момент за сеитбата. Засеете ли го 
в края на зимата, ще го имате в по-късна пролет.
Спанакът е студоустойчиво растение. За да започ-

нат да никнат семената, са нужни само някакви си 
3-4 градуса. Пониците издържат и до минус 6-8 гра-
дуса, а вече вкоренилите се добре растения не се боят 
и от минус 20, особено под снежна покривка.
Непретенциозен към 

температурата, спана-
кът е взискателен към 
почвата и нейната под-
готовка. Хубави листа 
прави на дълбоки пло-
дородни почви, какви-
то са в повечето двор-
ни градини. Мястото му е освободеното от фасула, 
доматите, пипера, картофите и др. Площта се почист-
ва старателно от растителните остатъци на предшест-
веника и почвата се обработва дълбоко. Специално 
торене обикновено не е нужно, защото спанакът ще 
се възползва от обилното торене на предшественика, 
но все пак малка добавка на азотни и фосфорни торо-
ве е желателна. Когато почвата в дворната градина е 
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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                                                                                                              

Син казва на майка си:
- Повече няма да стъпя в училище!!!
- Защо пък?
- Не издържам повече! Иванчо мята по мен 

ракетки, Петьо ме удря с учебника по главата, а 
Гошко ме спъва по стълбите...Не, няма повече!!!

- Но сине, успокой се, длъжен си, просто си 
длъжен! Първо ти си на четиредесет години, и 
второ ти си директора на училището. 

Прибрал се Иванчо мръсен при майка си! Майка 
му казва:

- Абе виж се бе прасе!
- Прасе ли?
- Не знаеш ли какво е прасе?
- Знам. Малкото на свинята! 

ЖАБЛЕК - GALEGA OFFICINALIS L.
Описание: Многогодишно 
тревисто растение, с голо, 
гладко, 0,5-1,5 м високо 
стъбло. Цветовете са син-
кавовиолетови, събрани в 
гроздовидни съцветия. Цъф-
ти от май до август.
Разпространение: Расте 
из влажни сенчести места, 
нарядко из цялата страна до 
1300 м надморска височина.
Употребяема част: Използват се цъфтящите над-
земни части.
Лечебно действие: Снижава съдържанието на захар 
в кръвта, т. е. има подобно на инсулина действие. Ди-
уретично, потогонно. Увеличава млечната секреция.
Приложения: • при лечение на леки форми на диа-
бет и за увеличение млякото на кърмачките
• помощно средство при лечение на диабета с ин-
сулин и други
• внимателна употреба под лекарски контрол - може 
да доведе до покачване на артериалното налягане или 
да доведе до стомашно-чревни нарушения
• Използва се за лечение на бъбреците и пикочния 
мехур
• като потогенно средство при настинка и температура
• при глисти
• при увеличение на простатата.
Външно приложение: В прясно състояние се 
прилага за разтриване при ужилване и ухапване 
от насекоми, за налагане на лапи при лишеи, като 
инсектицидно средство срещу мухи, бълхи, дърве-
ници, молци.
Вътрешно приложение: 2 супени лъжици от бил-
ката се слагат в 500 мл вода. Ври 5 минути. Пие се 
по 100 мл преди ядене, 4 пъти дневно.
Като продукт: Жаблек - суха билка
Може да се използва при: диабет, настинка, възпа-
ление на пикочните пътища, увеличава лактацията.
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билката 
врат 2 минути в 500гр. вода. Пие се 3 пъти дневно 
по 80-100 грама преди ядене.

бедна на органично вещество и предшественикът не 
е торен с оборски тор или компост, сега употребата 
на 4-6 кг на 1 кв. метър напълно угнил оборски тор 
или компост ще е полезна мярка.
Семената може да засеете в браздички на разсто-

яние 20 см една от друга и плитки до 3-5 см. След 
заравняването това ще е и дълбочината на сеитбата. 
Ако успеете да засеете по 2,5-3 г семена на квадра-
тен метър, ще имате нормално гъст посев. Употре-
бите ли повече семена, растенията ще са нагъсто и 
няма да направят хубави едри листа.

ПЕЧЕНА  ТИКВА  С  МЕД  И  ОРЕХИ  
Продукти: 

• тиква - 1 кг
• мед - 5 с.л.
• орехи - 1/3 ч.ч.
• прясно мляко - 1 ч.ч.
• канела - 1 с.л.
• стафиди - по же-
лание
Приготвяне: Тиквата се обелва и се нарязва на го-

леми парчета. Парчета се поставят в подходяща тава 
и се заливат с прясното мляко и 1 ч.ч. вода.
Десертът се пече в предварително загрята на 200 гра-

дуса фурна, докато течността се изпари наполовина.
Тавата се изважда от фурната и върху всяко парче 

печена тиква се поставя по малко мед и орехи. Поръсва 
се с канела и стафиди и се връща обратно във фурната. 
Пече се, докато се запекат добре ореховите ядки.


