
Съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, видът на предлаганите 
услуги по сметосъбиране на територията на общината, както и честотата на събиране и 
транспортиране на битовите отпадъци се определят ежегодно със заповед на кмета на 
общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година. Кметът д-р 
Арбен Мименов, издаде заповед с която са определени районите, видът на извършваните 
услуги, честотата на сметоизвозване, графика за сметосъбиране и отговорни лица за из-
вършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци до 
регионално депо за неопасни отпадъци.
Услугата по сметосъбиране и сметоизвозване ще се извършва в 14-те населени места от 

територията на Общината, като са включени всички улици, обществено обслужващи обек-
ти, търговски обекти, бензиностанции, всички имоти на физически и юридически лица, 
териториите на бившите стопански дворове, както и зоните обхващащи цехове и други 
предприятия, намиращи се в строителни, регулационни и извън регулационни граници и 
всички урегулирани поземлени имоти извън урбанизираните територии, както и зони за 
отдих, вилни зони и други обекти на които са предоставени съдове за сметосъбиране.
Във всички райони на 14-те населени места в община Сатовча, такса „битови отпадъци 

да се формира от:
- Такса за сметосъбиране и сметоизвозване.
- Такса за поддържането на депата и обезвреждане на битовите отпадъци.
- Такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

19 - 25 октомври 2020г., година (XVI), 42 /777

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

Учениците могат да от-
състват от училище само 
по четири уважителни 
причини, коментират от 
образователния инспек-
торат, позовавайки се на 
Наредбата за приобщава-
щото образование.

1. по медицински при-
чини, за което представя 
медицински документ до 
3 учебни дни след връща-
нето си в училище, изда-
ден от общопрактикуващ 
лекар или от лекар в ле-
чебно заведение

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното обра-
зование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спек-
такли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в 
който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институция-
та, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя

3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано пис-
мено заявление от родителя до класния ръководител

4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на 
директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от 
родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието
Заявлението до класния ръководител се подава преди отсъствието на уче-

ника. Ако това не е възможно, родителят трябва да уведоми учителят по 
телефона или имейл и да подаде заявлението до 3 учебни дни след връща-
нето на детето в училище.

От 15  октомври т.г.  .ТЕЛК 
решенията ще се издават по 
електронен път. Пациентите ще 
могат да подават заявления за 
ТЕЛК изцяло онлайн, включи-
телно и за преосвидетелстване. 
Експертното решение на лека-
рите, както и евентуални жалби 
също ще се правят онлайн.
За да могат да се възползват от 

новата услуга, потребителите ще 
трябва да разполагат с електро-
нен подпис.
Системата ще обслужва ця-

лостния процес по освидетел-
стване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза и ще гарантира 
проследимост и високо ниво на контрол на процесите по подаване и обработка на до-
кументите на гражданите, коментират от министерство на здравеопазването.
В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документи-

те си на адрес: https://ibd.mh.government.bg/ 
Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани 

през електронната система. 
Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чиито срок изтича по време на извънредната 

епидемична обстановка, ще продължат действието си три месеца след нейното изтича-
не. В момента извънредна епидемична обстановка в страната е обявена до 30 ноември, 
включително. Това означава, че срокът на всички експертни решения на ТЕЛК, които 
изтичат по време на извънредната епидемична обстановка, автоматично се удължава до 
края на месец февруари.        

ЕКСПЕРТНОТО РЕШЕНИЕ НА ЛЕКАРИТЕ, КАКТО И 
ЕВЕНТУАЛНИ ЖАЛБИ СЪЩО ЩЕ СА ОНЛАЙН 

ΠOЗДPAВИТEЛEН AДPEC 
ПO ПOВOД ДEНЯ НA БЪЛГAPCĸИЯ ЛEĸAP – 19-ТИ ОКТОМВРИ
Увaжaeми лeĸapи, 
Имaм yдoвoлcтвиeтo дa Ви пoздpaвя пo 

cлyчaй професионалния Ви празник 19-
ти октомври – Ден на българския лекар и 
да засвидетелствам своето и на екипът ми 
уважение към Вас за нeyмopния тpyд и зa 
вceoтдaйнитe гpижи, ĸoитo пoлaгaтe зa 
здpaвeтo и живoтa нa xopaтa. 
В тежките дни, в които живеем, свързани 

с разпространението на COVID -19 на те-
риторията на общината,  страната  и в све-
товен мащаб, всички ние разчитаме на Вас, 
на Вашата всеотдайност, професионализъм и висок морал в борбата с 
вируса в ежедневната си работа при опазването на човешкото здраве.
От сърце пожелавам здраве, сила и достойнство при упражняване на 

лекарската професия!
Честит празник!              д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча

Видът на извършваните услуги 
е сметосъбиране на битовите от-
падъци и транспортирането им до 
регионално депо за твърди битови 
отпадъци и почистване на улич-
ните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от 
населените места, предназначени 
за обществено ползване.
Минимум 4 пъти месечно ще се 

събират отпадъците от кофите и 
контейнерите в населени места от 
община Сатовча.
Сметосъбирането и сметоизвозването ще се извършва по следния график:
1. Понеделник: - с. Боголин, част от с. Вълкосел; - с. Жижево, част от с. Кочан.
2. Вторник: - част от с. Вълкосел, с. Туховища, част от с. Кочан.
3. Сряда: - с. Годешево, част от с. Слащен, част от с. Кочан.
4. Четвъртък: част от с. Сатовча, част от с. Слащен, с. Фъргово.
5. Петък: - с. Ваклиново, с. Осина, с. Долен, с. Крибул, с. Плетена.
Изключения от определения график се допускат при празнични и почивни 

дни както и през дни с неблагоприятни климатични условия (дъждове, бури, 
силни снеговалежи, заледявания или други непредвидени обстоятелства).
Отговорни лица за дейността са определени:
- Звеното към Общинска администрация - Сатовча, което да организира и 

извършва дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци и
- кметовете по населени места от община Сатовча, които да следят за 

спазването на графика и контролират работата на сметосъбиращите авто-
мобили по квартали, улици и територии за обществено ползване.
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19 Октомври 2020 година, Понеделник,
 Ден на Българския лекар 
Отбелязва се от 1995 г. по 

инициатива на Българския 
лекарски съюз в деня на цър-
ковния празник преп. Йоан 
Рилски чудотворец. Светецът 
е избран за покровител на бъл-
гарския лекар, тъй като според 
преданието той е „извършил 
много чудеса през живота си 
и подир смъртта си: нахранил 
овчари, излекувал с молитвата си един побъркан, изцерява от разни болести 
благочестиви люде, опазва манастира си чрез своята благодатна сила“. На 
19-и октомври по традиция се връчва и отличието „Лекар на годината“. 
Почита се Йоан Рилски Чудотворец

 На 19 октомври Право-
славната църква почитта 
паметта на скромния от-
шелник от Рила планина, 
когото още приживе нари-
чали земен ангел и небе-
сен жител. Преподобният 
Йоан Рилски Чудотворец 
е най-великият български 
светец, в чието лице наро-
дът вижда покровител и 
застъпник пред Бога. Све-
ти Иван Рилски e роден 
около 876 г. в село Скрино 
(Дупнишко), прекарва це-
лият си живот в отшелни-
чество в пост и молитва за 
благополучието на хората. 
На 70-годишна възраст 
преподобният Иван Рил-

ски блажено починал на 18 август 946 г., погребан е в пещера, където прекарва 
по-голямата част от живота си. 34 години след успението си св. Йоан се явил 
на сън на учениците си и им казал да пренесат тялото му в крепостта Средец 
(дн. София). Като отворили гроба му, монасите видели нетленно и благоуханно 
тяло. Прославяйки Бога, с чест те го пренесли в София. Това станало на 19 
октомври – ден, в който оттогава се чества тържествено неговата памет. В 
Средец мощите на светеца били пазени в продължение на два века, през 1183 
г. мощите са пренесени в Унгария, но скоро след това отново са върнати в 
Средец. През 1195 г. на същият ден цар Асен I тържествено пренася мощите 
на Свети Йоан в Търново, където остават почти три столетия. През 1469 г. 
реликвата е върната в Рилския манастир. Свети Йоан Чудотворец се почита 
няколко дни в годината - 18 август и 19 октомври със съответните служби и 
литургии, като 19 октомври е патронен празник на Рилския манастир, праз-
ник на Семинарната църква от Софийската семинария и на всички храмове 
в България, които носят името на Св. Йоан Рилски. 

20 Октомври 2020 година, Вторник,
 Световен ден за борба с остеопорозата
 Отбелязва се по инициатива на Нацио-

налното дружество за борба с остеопоро-
зата на Великобритания с подкрепата на 
Световната здравна организация (СЗО). 
Остеопорозата е болест, при която плът-
ността и качеството на костта се влошават, 
което води до намаляване на здравината на 
скелета и повишаване на риска от фракту-
ри, особено в областта на гръбначния стълб, бедрото и китката. Остеопорозата 

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

Имало едно време трима мъже.
Те носели постоянно със себе си по две торби, 

завързани около вратовете си – едната отпред, 
другата отзад.
Когато попитали първия какво има в торбите 

му, той отвърнал:
– Добрите постъпки на всичките ми приятели 

са в торбата на гърба ми, където не ги виждам и 
бързо ги забравям. В тази отпред са всички лоши 
неща, които ми са се случвали. И докато вървя, 
често спирам, изваждам ги и ги разглеждам от 
различни ъгли. Съсредоточавам се върху тях 
и ги проучвам. Насочвам към тях всичките си 
мисли и чувства.
И тъй като често – често спирал, за да раз-

мишлява над бедите, които му се били случили 
в миналото, първият мъж почти не напреднал.
Когато попитали втория какво носи в двете 

торби, той рекъл:
– В предната торба са всичките ми добри дела. 

Държа ги пред себе си и постоянно ги изваждам 
и ги размахвам, за да ги видят всички. В торбата 
на гърба ми са моите грешки. Нося ги със себе си, 
където и да отида. Тежки са и ме забавят, но по-
ради някаква причина просто не мога да ги оставя.
Когато попитали третия мъж за двете му торби, 

той казал:
– Предната торба е пълна с прекрасни мисли за 

хората, с добрите им постъпки и с всичко хубаво, 
което съм видял в живота си. Торбата е голяма 
и натъпкана до горе, но не ми тежи. Тежестта й е 
като платната на кораба – не може да се нарече 
товар и ми помага да вървя напред. Торбата 
на гърба ми е празна, защото направих голяма 
дупка на дъното й. В тази торба слагам всичко 
лошо, което чуя от другите, както и спохождащите 
ме понякога лоши мисли за себе си. Тези неща 
изпадат през дупката и се загубват завинаги, така 
че тяхното бреме не затруднява пътуването ми.

Поука
Следвайте житейския си път, но не 

пропускайте да проверите какво носи-
те със себе си. Носите ли прекалено 
много негативни мисли за себе си? Усе-
щате ли тежестта на страховете си, 
безпокойството, тъгата? Изгърбили 
ли сте се от товара на преградите и 
психологически ограничения, които ви 
пречат да общувате свободно и от-
крито? Носите ли в себе си раните от 
приятели и близки? Не мъкнете ли то-
нове от грешки на другите около вас?
Всеки от нас е роден свободен да 

избира мислите, които управляват 
живота му. Можем да изберем пътя, по 
който да вървим, както и всичко онова, 
което желаем да вземем със себе  си 
при пътуването.  Негативните мисли, 
нагласи и очаквания ни изтощават и 
затрудняват пътешествието ни през 
живота. Когато изживяваме вътрешния 
рай, изпитваме естествен подтик да 
го споделим с другите хора чрез чисти, 
щедри подбуди и любящо, позитивно 
отношение.

ПРИТЧА: КАКВО НОСИШ СЪС СЕБЕ СИ

е обществен здравен проблем в глобален мащаб, който засяга една на всеки три жени и 
един на всеки петима мъже. Значението на проблема нараства поради увеличаващото 
се дълголетие в световен мащаб. Загубата на кост няма симптоми и често първият знак 
за наличието на остеопороза е фрактурата. Поради всички тези причини остеопорозата 
често е наричана „тихата епидемия”. Генетичните фактори в голяма степен определят 
дали даден човек има повишен риск от остеопороза. В допълнение, вторичните рискови 
фактори като медицински проблеми и съответните им лечения, влияят негативно върху 
здравето на костите, както и фактори, произтичащи от начина на живот, като нездраво-
словно хранене, липса на физически упражнения, тютюнопушене и прекомерна упо-
треба на алкохол. Мерки, които да намалят риска от остеопороза и свързаните с него 
фрактури, са редовните упражнения, диета с достатъчен прием на калций, набавяне на 
витамин Д чрез излагане на слънчева светлина, здравословен начин на живот и редовни 
медицински прегледи, за да може да се постави ранна диагноза. За хора с висок риск от 
фрактури са на разположение редица лечения, които 
значително намаляват риска от фрактури.

24 Октомври 2020 година, Събота,
 Професионален празник на частните нотариуси 
На този ден през 1998 г. се провежда първото общо 

събрание и е приет Устав на Нотариалната камара на 
Република България. От 1 октомври 1998г. България 
има частен нотариат.

 Ден на Организацията на обединените нации 
Годишнина от влизането в сила на 

Устава на ООН, приет и подписан 
от 50 държави на 26 юни 1945 г. в 
Сан Франциско (САЩ). Отбелязва 
се от 1948 г. Организацията замества 
разпадналото се през 1939 г. Обще-
ство на народите (Лига на нациите) 
- международна организация, чиято 
цел е понижение на въоръжението 
на народите, разрешаването на меж-
дународни спорове и подобряването 
на световното благосъстояние след 
края на Първата световна война 
(1914-1918). Идеята за създаването 
на Обществото на народите, заедно с 

14 правила за международно поведение, е формулирана през 1918г. в едно послание на 
президента на САЩ - Удроу Уилсън (4 март 1913 - 3 март 1921), но САЩ, както и много 
други страни, никога не се присъединяват към организацията. По време на Парижката 
мирна конференция (18 януари 1919 - 21 януари 1920), е приет Уставът на Обществото 
на народите (ОН). Избухването на Втората световна война (1939-1945) практически 
слага край на ОН, но то формално е разпуснато чак през 1946 г., когато на негово място 
започва да действа организацията с нова структура и ново име - Организация на обеди-
нените нации (ООН). Първата сесия на ООН се открива на 20 януари 1946 г. в Лондон 
(Великобритания). Името Обединени нации принадлежи на министър-председателя на 
Великобритания Уинстън Чърчил. 
Световен ден за борба с Полиомиелита 
Отбелязва се от 1985 г. по инициатива на орга-

низацията „Ротари интернешънъл“ с подкрепата 
на Световната здравна организация. В повечето 
държави от Европа и Америка децата биват вак-
синирани в най-ранна възраст, но милиони деца 
в Азия и Африка все още се разболяват от детски 
паралич. Усилията на международната общност 
са насочени към създаването на условия за вак-
синация на децата навсякъде по света. 

25 Октомври 2020 година, Неделя,
 Европейски ден на гражданското правосъдие 
Чества се от 2003 г. по решение на Европей-

ската комисия и Съвета на Европа.



COVID-19“ (с код 10.64). Към момента няма нормативно 
основание, въз основа на което личният лекар да издава 
направление за PCR тест. Изследването се назначава и 
извършва на основание направление (бл. МЗ-НЗОК № 
4А), издадено от лекар служител в регионалната здравна 
инспекция (РЗИ) или на направление (бл. МЗ-НЗОК № 
4), издадено от лекар специалист, сключил договор с 
НЗОК.

Въпрос:  Здравейте, моля да ми отговорите записа 
на тонове при бременност заплаща ли се от НЗОК и 
ако да какво направление ми е необходимо.  
Отговор от НЗОК: Не заплащате на лекаря, който 

води наблюдението на бременността Ви по програма 
„Майчино здравеопазване“ за аускултацията (преслуш-
ването) на детски сърдечни тонове с акушерска слушалка 
или с ултразвуков апарат.
Сърдечната дейност на плода от лекаря, който наблю-

дава бременността Ви, се проследява от V-ия лунарен 
месец – по един път във всеки лунарен месец; в IX и 
X – по два пъти.
В пакет „Акушерство и гинекология“ в специализира-

ната извънболнична медицинска помощ не е включено 
извършване на кардиотокографски запис.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
19 - 25 октомври 2020г., брой 42

УВЕЛИЧЕН Е БЮДЖЕТЪТ ПО СХЕМАТА ЗА 
ДОИЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА 2020 Г. 

С решение на УС 
на ДФ „Земеделие” 
с 400 000 лева се 
увеличава бюдже-
тът по схемата за 
държавна помощ 
„Инвестиции  за 
закупуване на съ-
оръжения за до-
бив и съхранение 
на сурово мляко и 
съоръжения за изхранване на новородени животни 
с мляко“. С корекцията общият ресурс, който се пре-
доставя в направлението, възлиза на 2 400 000 лв. Той 
ще бъде разпределен до неговото изчерпване - по реда 
на кандидатстване.

  Схемата за доилна техника е сред най-предпочи-
таните от страна на кандидатите за получаване на 
държавни помощи, предназначени за инвестиции в 
земеделието. Извършеният от страна на ДФЗ анализ 
сочи, че интересът към държавната помощ е много 
голям, като кандидатите са се увеличили с 20% спрямо 
приема за 2019 г.

  По схемата се възстановяват до 50% от извърше-
ните разходите за инвестиции, като максималният 
размер на помощта е в размер до 25 хил. лева. Под-
помагането се предоставя под формата на капиталова 
субсидия за покриване на част от разходите за реали-
зация на инвестиции в стационарни и мобилни доилни 
съоръжения, оборудване за съхранение на мляко и 
съоръжения за изкуствено изхранване на новородени 
животни с мляко. Целта на държавната помощ е да 
стимулира земеделските стопани да направят инвес-
тиции за подобряване на общата производителност и 
устойчивост на стопанствата си и по-специално - да 
намалят производствените разходи.

  Бенефициентите по схемата са земеделски стопани, 
регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 
1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, 
считано от датата на кандидатстване, както и органи-
зации и групи производители, признати със заповед 
на министъра на земеделието, храните и горите.

ПЛАЩАНИЯТА НАД 10 000 ЛВ. –
САМО ЧРЕЗ ПРЕВОД ИЛИ ПО ПЛАТЕЖНА СМЕТКА   
Съгласно  действащо-

то законодателство пла-
щанията на територията 
на страната в размер на 
и над 10 000 лв. трябва 
да се извършват само 
чрез превод или внасяне 
по платежна сметка.
Поводът за напом-

нянето е резултатът от 
извършения от приход-
ната агенция подробен 
анализ на предаваните 
по дистанционната връзка между фискалните ус-
тройства и сървъра на НАП данни от документи за 
продажби и сторно операции в периода 17.06.2020 
г.-17.08.2020 г. Установено е, че от средата на юни 
до средата на август са издадени 2 620 фискални и 
системни бона за продажби, в които има начин на 
плащане „В брой“ със стойност равна или надви-
шаваща 10 000 лв., без същевременно да е издаден 
сторно фискален или системен бон към тях и без 
стопанисващото фискалното устройство задължено 
лице да е вписано в регистъра на обменните бюра и да 
извършва сделки с чуждестранна валута в наличност, 
което би го освободило от поставения от закона праг. 
От тях 598 са за суми в диапазона от 10 000 лв. до 20 
000 лв., а 15 – от 1 000 000 лв. до 7 650 748 661 лв.
Нарушенията са извършени от над 480 задължени 

лица в близо 70 вида търговски обекта, сред които 
такива за търговия на едро и дребно с хранителни 
стоки и с некласифицирани другаде стоки или услу-
ги. Неспазване на изискването за прага от 10 000 лв. 
при разплащания в брой е установено и в ресторанти, 
хотели и закусвални, както и в обекти за тютюневи 
изделия, алкохол и безалкохолни напитки, при про-
дажба на автомобили и мотоциклети, предоставяне 
на медицински услуги и др.
Национална агенция за приходите обръща специал-

но внимание на бизнеса за предвидените в Закона за 
ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ) значител-
ни санкции за лицата, които извършат или допуснат 
извършването на нарушения с разплащания в брой. На 
физическите лица се налага глоба в размер 25 на сто от 
общия размер на направеното плащане, а юридически-
те лица подлежат на имуществена санкция в размер 
50 на сто от общия размер на направеното плащане.
Икономическите оператори следва да имат предвид 

също така, че в НАП се получават данни на всеки 
5-минути за всички издадени фискални и служебни 
бонове за продажби, регистрирани и отчетени чрез 
ФУ/ИАСУТД и че приходната агенция има възмож-
ност да извършва своевременен анализ на получената 
информация и данъчен контрол. 

ДФЗ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА
ДЕТСКА РИСУНКА „ЗАЩО ДА ХАПВАМ 

ПЛОД, МЛЯКО И МЕД“
Държавен фонд „Земеделие“ организира конкурс за 

детска рисунка под наслов „Защо да хапвам плод, мля-
ко и мед“. Инициативата е част от информационната 
кампания за популяризиране на „Училищните схеми“, 
които се прилагат в учебните заведения и детските 
градини.
Ев р о п е й -

ските схеми 
за предоста-
вяне на плодо-
ве, зеленчуци, 
мляко и млеч-
ни продукти 
с е  прилага 
успешно  за 
единадесета 
поредна  го-
дина. По тях 
и през насто-
ящата учебна 
година документи за участие са подали над 90% от 
училищата и детските градини в страната. Право да 
получават продукти по схемите имат всички деца от 
I до подготвителна група в детските градини, както и 
учениците от І до IV клас. Основна цел на схемите е 
повишаване на информираността на децата, учениците 
и на техните родители, както и на учителите за прин-
ципите за здравословно хранене.
Рисунки ще се приемат от 19 до 30 октомври. Побе-

дителите ще бъдат обявени на 10 ноември. Участни-
ците ще бъдат разделени в 2 възрастови групи:

• 1-ва възрастова група - деца от І-ва до подготвител-
на група в детските градини, училищата и центровете 
за специална образователна подкрепа;

• 2-ра възрастова група - ученици от 1-ви до 4-ти клас 
в училищата и центровете за специална образователна 
подкрепа;
Специално сформирана комисия ще оцени и класира 

трите най-добри творби. Победителите в конкурса ще 
получат таблети, с помощта на които ще продължат 
да развиват своя талант в областта на изкуството. 
Най-добрите 13 рисунки ще влязат в календара на ДФ 
„Земеделие“ - РА за 2021 г.
Малките художници могат да изпращат творбите 

си за конкурса на адрес: София 1618, бул. „Цар Борис 
III“ № 136, ДФ „Земеделие“, за конкурса „Защо да 
хапвам плод, мляко и мед“. Ще се приемат и диги-
тални рисунки – нарисувани и сканирани, както и 
създадени на таблет или компютър. Те ще могат да 
бъдат изпращани на специално създадения имейл за 
конкурса – konkurs@dfz.bg.
Повече информация за конкурса, както и за училищ-

ните схеми, можете да намерите на сайта на Държавен 
фонд „Земеделие“. 

До 20-ти октомври: 
ЗДДС
Регистрирано лице по 

чл. 154 или чл. 156 от 
ЗДДС подава справка-де-
кларация за доставки на 
далекосъобщителни ус-
луги, услуги за радио- и 
телевизионно излъчване 
или услуги, извършва-
ни по електронен път, по 
които получатели са да-
нъчно незадължени лица, 
които са установени, имат 
постоянен адрес или обичайно пребивават на терито-
рията на държава членка за предходното календарно 
тримесечие и внася дължимия данък.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
септември 2020 г., за новорегистрираните Интрастат 
оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти октомври: ЗДДФЛ
 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец септември за доходи от трудови 
правоотношения.

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, оп-
ределен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ
върху брутния размер на сумата от частичните пла-

щания по трудови правоотношения,
направени през месец септември, когато пълният 

размер на начислените от работодателя доходи от тру-
дово правоотношение за този месец не е изплатен до 
25 октомври.
До 31 –ви октомври
ЗМДТ
1. Плащане на втора вноска на данъка върху недви-

жимите имоти за текущата година.
2. Плащане на втора вноска на данъка върху превоз-

ните средства за текущата година.
3. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ да-

нък за четвърто тримесечие на текущата година.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника 

по ЗКПО за трето тримесечие.
ЗДДФЛ
1 Деклариране и внасяне на дължимия авансово  да-

нък от физически лица,  придобили доходи от стопан-
ска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ  и от наем или от 
друго  възмездно
предоставяне за ползване на права или имущество 

през третото тримесечие на годината, когато платецът 
на дохода не е задължен да удържа данъка.

2. Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 
43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, удържан  
от  предприятията  и  самоосигуряващите  се  лица  за  
доходи,  придобити  от
физическите лица през третото тримесечие на годи-

ната.
3. Деклариране и внасяне на дължимите за третото 

тримесечие окончателни данъци по глава
шеста от ЗДДФЛ, с изключение на окончателния да-

нък, дължим от местни физически лица за доходи от 
източници в чужбина.

4. 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. септември.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните премии, 
дължим за предходното тримесечие.

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 
от ЗДЗП за предходното тримесечие.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2020г.

Въпрос: На 20 май 2020 имаме издаден прото-
кол за изписване на лекарство за дете, който е с 
валидност 180 дни. Има ли удължаване заради 
епидемичната обстановка или протоколът из-
тича на 15 ноември? Колко по-рано трябва да се 
подадат новите документи? На предоставените 
телефони от месеци не вдига никой! 
Отговор от НЗОК: Към момента срокът на валид-

ност на протоколите за лечение на хронично болни 
пациенти не се удължават служебно.

1. С цел осигуряване непрекъснатост на лечението 
след изпълнение на рецептата по предпоследния 
(съгласно утвърдения в протокола) прием, лекарят и  
пациентът могат да започнат подготовка на необхо-
димите документи за издаване на нов протокол. След 
последното изпълнение на рецептата, документирано 
в протокола и рецептурната книжка, Вие може да по-
дадете набора от необходимите документи в РЗОК по 
местоживеене. В рамките на 30 дневния срок, за който  
ще имате необходимото количество от лекарствения 
продукт, следващия протокол ще бъде разгледан (при 
пълна документация по изискванията).
Въпрос: Заплаща ли се по здравната каса теста 

за Ковид -19. Може ли да се издаде направление от 
личния лекар? 
Отговор от НЗОК: Съгласно инструкциите на 

министъра на здравеопазването, тестове за COVID-19 
следва да се правят, ако пациентът е бил контактен с 
вирусоносители или има клинична картина на заболя-
ването. Решението за провеждане на тези изследвания 
се взема след преценка от лекуващия лекар.
НЗОК заплаща високоспециализираното изследва-

не „Полимеразна верижна реакция за доказване на 



ПРАКТИЧНИ КУХНЕНСКИ МЕРКИ  
Продуктите се измерват, 

като се заглаждат по ръба 
на лъжицата или чашата. 
Млечно масло или мас се 
измерват разтопени по съ-
щия начин.
Захар - 1 чаена лъжичка 

е равна на 4 грама; 1 супена 
лъжица е равна на 15 грама; 1 чаена чаша (с вместимост 
190-200 милилитра) е равна на 150-170 грама.
Брашно - 1 чаена лъжичка е равна на 3 грама; 1 су-

пена лъжица е равна на 10 грама; 1 чаена чаша е равна 
на 100-120 грама.
Грис - 1 чаена лъжичка е равна на 3 грама; 1 супена 

лъжица е равна на 12 грама; 1 чаена 
чаша е равна на 120-130 грама.
Ориз - 1 чаена лъжичка е равна 

на 5 грама; 1 супена лъжица е равна 
на 18 грама; 1 чаена чаша е равна 
на 180-200 грама.
Сол - 1 чаена лъжичка е равна на 

5 грама; 1 супена лъжица е равна на 20 грама.
Мазнина (олио, масло, мас, лой, зехтин) - 1 чаена 

лъжичка е равна на 5 грама; 1 супена лъжица е равна на 
20 грама; 1 чаена чаша е равна на 90-200 грама.
Вода - 1 чаена лъжичка е равна на 2 грама; 1 супена лъ-

жица е равна на 4 грама; 1 чаена чаша е равна на 187 грама.
Един картоф, средно голям тежи около 100 грама.
Един средно голям домат тежи около 100 грама.
Една средно голяма глава кромид лук тежи около 

50 грама.
По вместимост една кафена чаша се равнява на поло-

вин чаена чаша.

ПОСАДЕТЕ БЕЗСЕМЕНЕН СОРТ ГРОЗДЕ  
Сортът Русалка 

3 спада към гру-
пата на ранните 
безсеменни де-
сертни сортове. 
Гроздето му уз-
рява около сре-
дата на август. 
Получен е чрез 
кръстосване на 
сортовете Мирни 
и Хибрид V-6. Ти-
пичен десертен безсеменен сорт. Mоже да се отглежда в 
райони с надморска височина до 500-800 м.
Гроздът е средно голям коничен, понякога крилат 

с едно крило, полусбит. Дръжката му е средно дълга, 
крехка. Средната маса на един грозд е от 400 до 600 г. 
Зърното е едро, овално. Кожицата му е средно дебела, 
крехка, тъмносиня, с дебел восъчен налеп. Консистен-
цията му е месеста, хрупкава. Вкусът му е приятен, хар-
моничен. В едно зърно има по 1-2 недоразвити семена, 
които не се чувстват при консумация. Средната маса на 
едно зърно е от 5 до 6 г.
Лозите са силно растящи, с добра родовитост и до-

бивност. Изисква резитба със смесени плодни звена - 
чепове с 2 очи и плодни пръчки с 10-12 очи. Средният 
добив от лоза при формировка омбрела е от 7 до 10 кг. 
Подходящ е за асмовидно отглеждане.
Русалка 3 няма склонност към изресяване и милеран-

даж. Афинитетът му с подложките е добър. Има слаба 
устойчивост на мана, оидиум и ниски зимни темпера-
тури. Изисква дълбоки, плодородни почви и напояване.
По механичен състав на гроздето Русалка 3 е типичен 

десертен сорт. Процентът на зърната в грозда е висок. 
Кожиците съставляват малка част от масата на зърната. 
Съдържанието на захари при физиологична зрелост е 
от 15,5 до 16,5%, а на титруеми киселини - около 6 г/л. 
Гроздето има много добра транспортабилност и запазва 
добре външния си вид и свежест. Предназначено е ос-
новно за консумация в прясно състояние, но може да се 
използва и за приготвяне на стафиди.

ПОДГОТВЕТЕ ГРАДИНАТА ЗА ЗИМУВАНЕ  
Зеленчуковата 

градина се нуж-
дае от есенни 
грижи, които да 
я подготвят за 
зимата. Така ще 
имате гаранция 
за добра реколта 
през следващия 
сезон. Основните 
задачи могат да се 
свършат само за 
няколко дни. Като начало започнете с премахване на 
растителните остатъци и плевелите. Често те са удоб-
на среда за запазване на много болести и неприяте-
ли, които успешно презимуват и се пренасят в новия 
сезон. Друго важно мероприятие е почистването на 
терена от камъни, пънове, дървета и др. Следващата 
стъпка е подравняването на площта, като се внимава 
да не се отнеме от орния пласт, защото това води до 
влошаване свойствата на почвата.
Обърнете почвата
Основната задача при обработката на почвата се 

изразява във възстановяване и поддържане на опти-
мално състояние на обработваемия слой, при което 
се осигурява най-добро съотношение между водата 
и въздуха. Обработката на почвата започва през ес-
ента с дълбока оран, която се извършва веднага след 
прибиране на предшественика. Оранта се прави с об-
ръщателен плуг на дълбочина 25- 28 см. Ако почвата 
е с дълбок орен пласт, може да се изорава на 30- 40 
см. Едновременно с дълбоката оран се внасят обор-
ският тор, калиев тор и около 2/3 от предвиденото 
количество суперфосфат. При малките домашни гра-
дини дълбоката оран на почвата може да извършите 
с конски плуг или чрез обръщане с права лопата на 
възможно по- голяма дълбочина. Когато дълбоката 
оран се извърши рано, почвата се заплевелява и то-
гава може още през есента да се направи едно, две 
култивирания или прекопаване. В случаите, когато 
решите да засявате с есенна зеленчукова култура, 
трябва особено старателно да разработите повърх-
ностния почвен слой.

 На какво се дължат неуспехите
Опитите и наблюденията показват, че честите не-

успехи при производството например на зелен грах, 
лук от семе, арпаджик, моркови и т.н у нас се дължат 
до голяма степен на недобрата обработка на почвата 
преди сеитбата. Семената на повечето зеленчукови 
видове са много дребни и това налага много фина 
подготовка на терена. Ако поради некачествена под-
готовка на почвата семената попаднат на голяма дъл-
бочина, те не поникват едновременно. Голяма част 
от кълновете не са в състояние да пробият дебелия 
почвен слой над тях и загиват. В резултат на това ще 
получите неравномерен и много рядък посев.
В случаите, когато поради някакви причини не сте 

успели да изорете градината през есента, се налага 
да го направите рано на пролетта при първа възмож-
ност. При това трябва да знаете, че пролетната дъл-
бока оран не може в никакъв случай да замени есен-
ната и зимната.
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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                                                                                                              

Съдят циганин за кражба на кон. Съдията го пита:
- Подсъдими, какво ще кажете във ваша защита?
- Вървя си значи аз, гусин съдия, по пътя и 

гледам - пред мен кон лежи. Опитвам се да го 
заобиколя отляво - не става. Отдясно - пак не 
става - тясно е. Реших да прескоча през него и да 
си продължа пътя. Тъкмо си прехвърлих единият 
крак и той като скочи, като хукна като вятър. Добре, 
че господин участъковия го спря...

Иванчо към майка си:
- Мамо, днес ме вика директорът на училището 

и ме пита имам ли по-малки братя и сестри. Казах 
му че нямам.

- Правилно си отговорил. А той какво каза?
- Нищо, само че много се зарадва…

ЛИНАРИЯ - КАК ДА Я ОТГЛЕЖДАМЕ
Линария, наричана 
още луличка или 
коминче, е прекрас-
но цвете, което ви-
рее много добре у 
нас. Родината му е 
Средиземноморие-
то. Линарията е ед-
ногодишно расте-
ние с много силен и 
приятен аромат. На 
височина не дости-
га повече от 1 метър. Листата му са яркозелени, а 
цветовете най-разнообразни – лилави, розови, чер-
вени, сини, жълти, бели. Цъфтежът започва в ранна 
пролет и продължава чак до края на лятото. 
Местоположение и светлина 
Линарията се нуждае от много светлина. Въпреки 
това вирее добре и на полусянка. Можете да я заса-
дите в саксия и да я отглеждате на източен, западен 
или южен перваз. А можете и да я посеете директно 
в градината на добре огряно от слънцето място. Ако 
има повече светлина, линарията цъфти обилно и 
продължително. 
Поливане
Луличката не понася подгизнали почви. Кореновата 
ѝ система загнива, ако се задържа прекалено много 
вода. Полива се редовно, но умерено. По-скоро 
предпочита суша, отколкото влага. Спокойно можете 
да я поливате през ден или когато почвата е леко 
засъхнала на повърхността. 
Почва
Линарията обича леки почви, добре дренирани и 
обогатени с хумус и минерални вещества. 
Температура
Това растение издържа на студ. През лятото пред-
почита умерени температури. 
Засаждане
Тъй като е едногодишна, линарията се размножава 
чрез семена. Засяват се през януари или март. Млади-
те растения поникват при температури от порядъка 
на 20-22 градуса. Необходимо е осигуряване на ви-
сока влажност на въздуха. След като поникнат след 
около месец се пресаждат в големи саксии.

ЧИЙЗКЕЙК  С  ОРЕХИ  И  ШОКОЛАД  
за 5 броя купички чийзкейк
Продукти: 

 За основата:
50 г какаови бисквити
20 г краве масло
50 г орехови ядки
За крема: 120 грама слад-
карска сметана
100 г млечна крема аерирана Жоси
1 с.л. пудра захар
За топинга:
50 г тъмен шоколад със 70% какао
80 мл сладкарска сметана
Приготвяне: 
В блендер се смилат бисквитите с орехите и маслото. 

Сметаната с пудрата захар се разбива на сняг,  добавя 
се аерираната крема и се разбива за минута, колкото 
да се смеси със сметаната. Шоколадът се начупва на 
парченца, слага се в съд на котлона, добавя се смета-
ната и се разбърква на слаб огън, докато се разтопи и 
се получи хомогенна маса.
На дъното на купички за крем карамел се слага от 

орехово-бисквитената смес, изравнява е с лъжица. 
Добавя се кремът и също се изравнява с лъжица. Най-
отгоре се добавя още топлият шоколадов топинг и 
чийзкейкът се оставя да се охлади. Дори и неохладен, 
десертът е много вкусен.


