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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

Приемете моите 
сърдечни пожела-
ния по случай свет-
лия празник  - Кур-
бан Байрам.
Празникът ни учи 

на взаимопомощ и 
толерантност към 
ближния. Учи ни, 
че състраданието и 
милостта изграж-
дат пътя за дости-
гане на нравствено 
съвършенство.
Нека празникът изпълни сърцата ни с щастие, вяра и сили да вървим по 

правилния път с надежда и смирение.
Нека съхраняваме добротата и човешкото в себе си, и стремежа за раз-

бирателство!
Желая на всички благословен Курбан Байрам!

 Д-р Арбен Мименов
Кмет на община Сатовча

Близо 500 лв. 
целева помощ 
за отопление ще 
получат нуждае-
щите се за идния 
зимен сезон, като 
размерът й беше 
увеличен с 30 лв. 
спрямо миналата 
година. Тя се от-
пуска за пет ме-
сеца – 1 ноември 
до 31 март.
Заявления се 

подават до 31 ок-
томври в дирек-
циите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес, чрез ПИК или 
електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване, както и 
по пощата. Всеки желаещ да кандидатства може да получи необходимите 
документи за попълване на място в ДСП или да ги изтегли от страницата 
на Агенцията за социално подпомагане на адрес: https://asp.government.
bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti.
При разглеждането на заявленията се взима предвид дали човекът е с 

увреждане, дали има деца и др. Средномесечният доход за последните 
шест месеца на кандидатите трябва да бъде по-нисък или равен на коефи-
циент, базиран на възрастта и семейното им положение. Увеличението на 
пенсиите от 1 юли 2020 г. с 6,7% няма да се отрази на правото на достъп 
до този вид помощ.

Община Сатовча съв-
местно с Агенция за соци-
ално подпомагане реализи-
рат проекта „Топъл обяд у 
дома в условията на извън-
редна ситуация – 2020г.“
Проекта стартира от 

01.05.2020г. като на терито-
рията на община Сатовча се 
готви за 170 човека в нужда, а 
планирания край на дейност-
ите беше до 19.06.2020г. вкл.
До момента крайният 

срок се удължава два пъти, 
като последната заложе-
на дата за приключване на 
дейностите по проекта е 
31.08.2020г.
Кратко описание на проекта: 
Приготвянето на топъл обяд се извърш-

ва от действащите кухни на Домашен 
социален патронаж, които разполагат с 
модерно и съвременно оборудване. Ма-
териалните бази отговарят на всички из-
исквания по чл.12 от Закона за храните. 
Готовата храна се пренася в термо-съдо-
ве до дома на крайния потребител, като 
се спазват всички санитарно- хигиенни 
изисквания. Кухните на ДСП разполагат 
и с подготвен и обучен персонал, кой-
то може да окаже при необходимост и 
допълнителна подкрепа. В допълнение 
към доставянето на храна се предлагат 

и съпътстващи мерки, с цел намаляване 
на социалното изключване и справяне с 
извънредната ситуация произтичаща от 
необходимостта от ограничаване на раз-
пространението на COVID 19.

 Цели на проекта:
Целта на настоящия проект е подпо-

магането на най- уязвимите  социални 
групи хора, които живеят сами или нямат 
близки, които да им помогнат в условия-
та на извънредно положение, и не могат 
сами да си осигурят прехраната. 
Целеви групи:
Целевите групи, които са обхванати:
• Лица с ниски доходи, под линията 

на бедност, определена за страната, за 
времето,в което са поставени под задъл-
жителна карантина.

• Уязвими лица, в това число и възраст-
ни над 65 години,без доходи или с до-
ход под линията на бедност, определена 
за страната, които живеят сами и нямат 
близки, които да се грижат за тях и в ус-
ловията на извънредното положение, обя-
вено за страната не са в състояние да си 
осигурят прехраната.

• Лица, които поради възрастта си, по-
ради трайно увреждане или в резултат от 
заболяване не могат да се самообслужват 
и не могат да си осигурят сами или с по-

мощта на близките си своите ежедневни 
потребности от храна.
Финансови параметри:
Общата продължителност на проекта е 

84 работни дни, през които ще се готви 
на ползвателите, като за всеки ползвател 
са определени 2.50 лв. за храноден, кое-
то ще рече:
Разходи за приготвяне на храна - 

170 ползватели х 2,50 лв. х 84 дни =  
35700,00 лв.
Други разходи /за горива и материали/ - 

170 пол. х 0,40 лв. х 84 дни = 5712,00 лв.
Обща стойност на разходите по проекта– 

35700,00 лв + 5712,00 лв.= 41412,00 лв.

.
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27 Юли 2020г., понеделник,
Църквата почита паметта на

Св. Седмочисленици 
Православната църква почита делото на равноа-

постолите Кирил и Методий и техните най-близки 
ученици Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий 
като се изразява и в общото им честване като св. Седмочисленици. За дата на 
общия празник се е утвърдил денят на успението на Климент Охридски (27 
юли 916г.), най-изявеният от Кирило-Методиевите ученици. 

28 Юли 2020г., Вторник,
Годишнина от началото на 
Първата Световна война 

Първата световна война започва 
с обявяването на война от Австро-
Унгария на Сърбия на 28 юли 1914 
г. Датата отчита точно един месец 
от убийството на австро-унгарския 
престолонаследник Франц Ферди-
нанд в Сараево (28 юни 1914 г.). 
Междувременно в Европа вече са 
се оформили два големи военни лагера - Тройният съюз (военно-политиче-
ски блок между Германия, Австро-Унгария и Италия, образуван през 1882 
г.) и Антантата (Русия, Англия, Франция). Франц Фердинанд е ерцхерцог на 
Австрия-Есте и наследник на австро-унгарския трон. Убит е при атентат от 
сръбския националист Гаврило Принцип, в подготовката на покушението 
участват членове на организацията „Млада Босна“, свързани със сръбската 
националистическа организация „Черна ръка“. В началото на военните дейст-
вия в конфликта постепенно се намесват Германия - като съюзник на Австро-
унгария, а Русия - на страната на Сърбия. Германия обявява война на Русия и 
Франция и навлиза в пределите на неутрална Белгия. Последва намесата на 
Англия, която застава на страната на Франция и Русия. В края на октомври 
1914 г. австро-германският блок успява да привлече за свой съюзник Турция. 
Италия, която е член на Тройния съюз, известно време проявява колебания, но 
през пролетта на 1915 г. е привлечена на страната на Съглашението. България 
влиза във войната през септември 1915 г. на страната на Тройния съюз. От 
лятото на 1914 г. до лятото на 1915 г. войната се води с променлив успех и за 
двете групировки, като превес продължават да имат държавите от Тройния 
съюз. През 1916 г. настъпва равновесие на силите. С намесата на САЩ във 
войната (6 април 1917 г.) на страната на Съглашението настъпва обрат в хода 
на военните действия и през есента на 1918 г. държавите от Тройния съюз 

капитулират.
Световен ден за борба с хепатита
Отбелязва се от 2006 г. по инициа-

тива на Европейската организация на 
пациентите с чернодробни заболява-
ния с подкрепата на Световния али-
анс за борба с хепатита и други па-
циентски организации, за да се при-
влече вниманието към заболяванията, 
причинени от хепатитните вируси, и 
да се наблегне върху необходимостта 
от профилактика и разширяване об-
хвата на противохепатитните ваксини 

чрез включването им в националните имунизационни програми. Одобрен с 
резолюция WHA63.18 на Световната здравна организация от 21 май 2010 
г. По данни на организацията хронично болните от хепатит В са близо 240 
милиона души, а от хепатит С - 150 милиона. През 2006 и 2007 г. денят се е 
отбелязвал на 1 октомври, а от 2008 до 
2010 г. - на 19 май. 

29 Юли 2020г., Сряда,
Международен ден на тигъра
 Учреден на 24 ноември 2010 г. в Санкт 

Петербург, Русия, по време на междуна-
роден форум по проблемите, свързани с 
опазването на тигрите на Земята (21-24 
ноември 2010).

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

Преди много, много години, близо до Токио жи-
веел един велик самурай, който бил вече възрас-
тен и се бил оттеглил, за да обучава младежите 
в дзен-будизъм. Въпреки възрастта му се носела 
легендата, че може да разбие всеки съперник.
Един ден, при него дошъл войн, известен с 

пълната си липса на скрупули.
Войнът бил прочут с това, че използвал тех-

никата на провокацията: изчаквал противника 
му да направи първата крачка, възползвал се от 
направените грешки и контраатакувал внезапно. 
Младият и нетърпелив воин никога не бил губил 
битка. Знаейки репутацията на самурая, бил до-
шъл, за да го разгроми и да се прослави. Всички 
ученици протестирали срещу идеята, но старецът 
приел предизвикателството.
Всички излезли на площада и младежът запо-

чнал да обижда стария учител. Хвърлил няколко 
камъка по него, заплюл го в лицето, изкрещял 
всички възможни обиди, обиждал дори предците 
му. С часове правил всичко възможно, за да го 
провокира, но старецът останал невъзмутим. 
Привечер изтощеният и унижен войн се принудил 
да се оттегли.
Угнетени от факта, че учителят им трябвало да 

изтърпи толкова обиди, учениците му го попитали:
– Как можахте да понесете това? Защо не вля-

зохте в двубой, пък макар и да бяхте загубили бит-
ката, вместо да ни показвате тази страхливост?

– Ако някой дойде при теб с подарък и ти не го 
приемеш, чий е подаръкът?

– На този, който го е донесъл. – отговорил един 
от учениците.

– Ами, същото важи и за завистта, гнева и оби-
дите – казал учителят. – Когато не ги приемеш, 
продължават да принадлежат на този, който ги 
носи със себе си.

ПРИТЧА: НЕ ПРИЕМАЙ ОБИДАТА

1 Август 2020г, Събота,
Национален празник на Швейцария
 Националният празник на страната е Деня на образуване на 

Конфедерацията /1291/. 
2 Август 2020г., Неделя,
 Годишнина от Илинденско-преображенското въстание
 Илинденско-преображенското въстание е масово народно въстание, организирано и 

ръководено от Вътрешната македоно- одринска революционна организация (ВМОРО), 
връхна точка в националноосвободителното движение на Македония и Одринско. По 
своя характер и задачи то е продължение на българската национално демократична 
революция от времето на Възраждането. По силата на Берлинския договор от 1878 
г. Македония и Одринско остават в пределите на Османската империя. Това предиз-
виква остра реакция от страна на българския народ, който не желае да се примири с 
волята на западните велики сили, наложили това решение, и започва борба веднага 
след оповестяването на решенията на Берлинския конгрес през 1878 г. Тя придобива 
организиран характер след създаването на ВМОРО през есента на 1893 г. в Солун. На 
6 август (24 юли стар стил) – Преображение, същата година избухва въстанието и в 
Одринско. Въстаниците освобождават много селища в района на Странджа планина и 
крайморските градове Василико и Ахтопол. Връхната точка достига с обявяването на 
Странджанската република, която просъществува 26 дни. В Родопския край на Одрин-
ския революционен окръг въстаническите чети активизират своите действия и успяват 
да приковат за известно време значителни неприятелски сили. Партизански действия 
се водят и в другите революционни окръзи. В освободените селища е установена 
революционно-демократична власт по примера на Крушовската република. В Серски 
революционен окръг въстанието е определено за 
14 септември (Кръстовден), но на практика из-
бухва преди тази дата. Най-ожесточени сражения 
се разразяват в Мелнишко. Сблъсквания между 
въстаниците и турските войски има и в Серско, 
Драмско и Горноджумайско. В Солунски, Скопски 
и Струмишки революционен окръг действията на 
въстаниците се изразяват предимно в организира-
не и извършване на атентати, в резултат на които 
са разрушени важни стратегически пунктове.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 24.07.2020 г.
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Въпрос: Здравейте, предстои ми пътуване в 
страна, която изисква отрицателен PCR тест. 
Въпроса ми е дали, като здравноосигурено лице, 
мога да си взема направление от личния лекар и 
съответно да си направя такъв тест в сертифи-
цираните лаборатории, посочени на сайта на МЗ? 
Отговор от НЗОК: НЗОК заплаща високоспециали-

зираното изследване „Полимеразна верижна реакция 
за доказване на COVID-19“ (с код 10.64).
Личният лекар не може да Ви издаде 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 с направление (бл. МЗ-НЗОК № 
4), издадено от лекар специалист, сключил договор 
с НЗОК.

Въпрос: Здравейте! Предстои ми явяване пред 
ТЕЛК за продължаване на срока на решението. 
В писмото, изпратено от ТЕЛК комисията се 
изискват документи, направени не по късно от 30 
дни преди явяването ми. Преди около 3 месеца по 
друг повод съм си правила рентгенографии и ости-
оденсиметрия , както и ангиографии и консулти с 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ДО КРАЯ НА ЮЛИ СЕ ДЕКЛАРИРАТ И 
ПЛАЩАТ ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ

ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.
На 31 юли изтича крайният 

срок, в който предприятията и 
самоосигуряващите се, които 
са изплатили доходи на физиче-
ски лица, извън трудов договор 
и са задължени да им удържат 
данък, трябва да подадат по 
електронен път декларации за 
второто тримесечие на 2020 
г. Това е и последният ден за 
внасяне на  удържания данък към бюджета. 
Физическите лица, които са получили доходи от 

наем, от друга стопанска дейност или от други из-
точници, изплатени през второто тримесечие, също 
обявяват до 31 юли пред НАП дължимите от тях 
авансови данъци.  
В същия срок се декларират и окончателните да-

нъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни 
дялове, както и удържаните окончателни данъци върху 
доходите на чуждестранни физически лица у нас (на-
пример върху възнаграждения за услуги, неустойки, 
обезщетения, стипендии за обучение в България, 
доходи от лихви и други).
Информация за декларирането и внасянето на 

данъците можете да получите в сайта на приходна-
та агенция - www.nap.bg  или от Информационния 
център на НАП: 0700 18 700, според тарифата на 
съответния оператор.

ПРИЗНАВАТ ЛИ БОЛНИЧНИТЕ ДНИ
ЗА ТРУДОВ СТАЖ  

Трудов стаж по смисъла на закона е времето, през 
което работникът или служителят е работил по трудово 
правоотношение, както и времето, през което лицето е 
работило като държавен служител.
Също така трудов стаж е и времето, през което е 

изпълнявана държавна служба или работа по трудово 
правоотношение според законодателството на друга 
държава - членка на Европейския съюз, в друга държава 
- страна по Споразумението за Европейското икономи-
ческо пространство, или в Конфедерация Швейцария, 
както и времето на заемане на длъжност в институция 
на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване 
и за прекратяване на правоотношението.
Кодексът на труда предвижда случаи, при които при 

наличие на трудово правоотношение за определено 
време, през което работникът и служителят не е рабо-
тил, се признава за трудов стаж. Тези изключения са 
уредени в чл. 352, ал.1 от Кодекса на труда.
За трудов стаж се 

признава и времето по 
трудово правоотноше-
ние, през което работ-
никът или служителят 
е ползвал неплатен 
отпуск за временна 
неработоспособност 
(болничен).
Ето изчерпателно изброени случаите, при които за 

трудов стаж се признава времето по трудово право-
отношение, през което работникът или служителят 
реално не е работил:

1. Почивните и празничните дни;
2. Ползваните платени отпуски независимо от тях-

ното основание и начина на заплащането им;
(Припомняме, че работникът или служителят има 

право на отпуск при временна неработоспособност 
поради общо заболяване или професионална болест, 
трудова злополука, за санаторно-курортно лечение 
и при належащ медицински преглед или изследване, 
карантина, отстраняване от работа по предписание на 
здравните органи, гледане на болен или на каранти-
ниран член от семейството, належащо придружаване 
на болен член от семейството за медицински преглед, 
изследване или лечение, както и за гледане на здраво 
дете, върнато от детско заведение поради карантина в 
заведението или на детето)

3. Ползваните неплатени отпуски, установени с този 
кодекс или с други нормативни актове, когато това 
изрично е предвидено;

4. Ползваните неплатени отпуски за временна не-
работоспособност, за бременност и раждане и при 
осиновяване на дете до 5-годишна възраст;

5. Времето, прекарано в курсове, школи и други 
форми за професионална квалификация и преквали-
фикация с откъсване от производството;

6. Времето, през което работникът или служителят не 
е работил поради неправилно недопускане на работа;

7. Времето на отстраняване от работа за извършено 
престъпление във връзка с работата, ако работникът 
или служителят не е бил привлечен като обвиняем по 
съответния ред;

8. Времето на отстраняване от работа след като работ-
никът или служителят е бил привлечен като обвиняем, 
както и времето на отстраняване от работа по реда на 
Наказателно-процесуалния кодекс, ако работникът 
или служителят е бил оправдан или наказателното 
преследване е било прекратено поради това, че не е 
извършил деянието или че извършеното деяние не 
съставлява престъпление;

9. В други случаи, установени от Министерския съвет.

ревматолог и съдов хирург. Въпросът ми е необходимо 
ли е отново да си правя същите изследвания, тъй 
като се изискват за явяването ми пред ТЕЛК. Имайки 
предвид, че всяко такова изследване е свързано с облъч-
ване на организма, има ли някакъв срок на валидност 
на същите. Благодаря Ви предварително за отговора. 
Отговор от НЗОК: Съгласно чл. 80, ал. 2 от Наци-

оналния рамков договор за медицинските дейности 
за 2020-2022 г., при подготовка за ТЕЛК (НЕЛК) за 
освидетелстване или преосвидетелстване лекарите в 
лечебните заведения могат да прилагат медицински 
консултации, епикризи и изследвания, извършени по 
друг повод за последните 12 месеца и регламентирани 
в Наредба № 9 от 2019 г.

Въпрос: Здравейте, в последните 6 години (до 
30.06.2020) живеех и работех в Германия. От 
01.07.2020 работя отново на трудов договор в Бълга-
рия. Получих формуляр Е104 от здравната каса в Гер-
мания. Въпросът ми е какво е необходимо да направя, 
за да може да се изчисти периода на прекъсване на 
здравно осигуряване в България. Тъй като по лична 
карта съм регистриран във В., а в момента живея и 
работя в С, но нямам временна адресна регистрация, 
проблем ли ще бъде това за избор на личен лекар в 
С.? Каква е процедурата за издаване на Европейска 
здравна карта?
Отговор от НЗОК: Признаването на придобити 

здравно осигурителни периоди в друга държава от ЕС/
ЕИП/Швейцария, с цел включване в българската здрав-
ноосигурителна система, се осъществява  по определена  
процедура  - с представяне на формуляр Е104/S041 в 
териториалната дирекция на  Националната агенция за 
приходите ( ТД на НАП) по местоживеене у нас. Въз 
основа на данните, посочени в документа, месеците 
без данни за здравно осигуряване в България ще бъдат 
покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителният 
Ви статус.
По отношение избора на общопрактикуващ личен 

лекар - първо проверете дали фигурирате в пациент-
ската листа на общопрактикуващ лекар (не пишете 
дали преди да заминете в чужбина сте имали личен 
лекар). Ако нямате избран общопрактикуващ лекар, след 
възстановяване на здравноосигурителните Ви права, 
може да направите такъв избор.  Съгласно Наредбата 
за осъществяване правото на достъп до медицинска 
помощ здравноосигурените лица имат право свободно 
да избират лекар в лечебно заведение за първична меди-
цинска извънболнична помощ на територията на цялата 
страна, сключило договор с НЗОК.
По отношение издаването на Европейска здравнооси-

гурителна карта (ЕЗОК) – ЕЗОК е документ за доказване 
на валидно текущо здравно осигуряване  в  държава от 
ЕС и  в България се издава на осигурени лица, които са 
с непрекъснати здравноосигурителни права в регистъра 
за здравно осигуряване на Националната агенция за 
приходите (НАП).
За издаване  на ЕЗОК се подава  заявление  по образец 

чрез районните здравноосигурителни каси (РЗОК) по 
постоянен или временен адрес на заинтересуваните лица 
в определени пунктове за това. Те се основно в клоновата 
мрежа на Банка ДСК. Заявлението за издаване на ЕЗОК 
се подава лично или от упълномощено лице, на което 
е предоставено пълномощно да подаде заявлението, 
както и за получаване на издадената ЕЗОК по място на 
подаване на заявлението.
На интернет страницата на НЗОК  в меню „За граж-

даните“ – линк „Издаване на ЕЗОК“  е предоставена 
възможност заявлението за издаване на ЕЗОК да се раз-
печата.Там са публикувани и „Указания за попълване на 
заявлението“, както и „Списък с пунктовете за приемане 
на заявления за ЕЗОК“.

КОЛКО ТРУДОВ СТАЖ Е НУЖЕН,
ЗА ДА ПОЛЗВАТЕ ПЛАТЕН ОТПУСК  
В чл. 155, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, 

че при постъпване на работа за първи път работникът 
или служителят може да ползва платения си годишен от-
пуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж.
Както е видно от разпоредбата, за да има право работ-

никът или служителят да ползва платен годишен отпуск, 
необходимо е да има най-малко общо 8 месеца трудов 
стаж, независимо при колко работодателя го е придобил.
Разпоредбата не поставя изискване лицето да има 

8 месеца трудов стаж при всеки нов работодател, за 
да има право да ползва платения си годишен отпуск. 
Съгласно чл. 155, ал. 4 от КТ, размерът на основния 
платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни.
Следва да се има 

предвид, че съглас-
но чл. 173, ал. 1 от 
КТ до 31 декември 
на предходната ка-
лендарна година 
работодателят ут-
върждава график 
за ползването от работниците и служителите на плате-
ния годишен отпуск за следващата календарна година 
след консултации с представителите на синдикалните 
организации и представителите на работниците и слу-
жителите по чл. 7, ал. 2от КТ.
Графикът се изготвя, така че да се даде възмож-

ност на всички работници и служители да ползват 
платения си годишен отпуск до края на календарната 
година, за която се полага.
Работникът или служителят е длъжен да използва 

платения си годишен отпуск до края на календарната 
година, за която се полага.
Работодателят по искане на работника или служите-

ля може да му разреши неплатен отпуск независимо 
от това, дали е ползвал или не платения си годишен 
отпуск и независимо от продължителността на тру-
довия му стаж.
Неплатеният отпуск се разрешава по искане на работ-

ника или служителя, работодателя не може да предоста-
ви този вид отпуск без да е направено искане от лицето.

КОЛКО ПЛАТЕН ОТПУСК СЕ ПОЛАГА 
ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Платеният отпуск за обу-
чение не зависи от придо-
бития трудов стаж.
Съгласно чл. 169, ал. 1 

от Кодекса на труда, работ-
ник или служител, който 
учи в средно или висше училище без откъсване от 
производството със съгласието на работодателя, има 
право на платен отпуск в размер 25 работни дни за 
всяка учебна година.
За да се ползва това право, следва да са налице 

едновременно и двете предпоставки: съгласие на 
работодателя и обучение без откъсване от произ-
водството.
Под обучение без откъсване от производството 

законодателят има предвид задочна, вечерна и дис-
танционна форма на обучение.
След ползване на отпуск за присъствие на учебни 

занятия и явяване на изпити работникът и служите-
лят е длъжен да представи студентска (ученическа) 
книжка или друг документ от учебното заведение за 
удостоверяване посещението на учебните занятия и 
явяването на изпит.

До 31-ви юли
ЗМДТ
1.   Внасяне на окончателния 

годишен /патентен/ данък за 
третото тримесечие на теку-
щата година.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на 

данъците при източника по  
ЗКПО за второ тримесечие.
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне на дължимия авансово данък 

от физически лица, придобили
доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от 

наем или от друго възмездно предоставяне за ползване 
на права или имущество през второто 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 
второто тримесечие на годината.

3 Деклариране и внасяне на дължимите за второто три-
месечие окончателни данъци по глава шеста от ЗДДФЛ, 
с изключение на окончателния данък, дължим от местни 
физически лица за доходи от източници в чужбина.

4. Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-
новете на чуждестранни банки в
страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗД-

ДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни 
физически лица, придобити през м. юни.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ЮЛИ 2020г.



КАРФИОЛЪТ ЗА ТУРШИЯТА
СЕ САДИ СЕГА  

Карфиолът за късно 
есенно производство 
се засажда до към 
края на юли. Меж-
ду растенията в реда 
се оставят 45-50 см 
(250-300 стръкове са 
нужни на 100 кв. м.). 
При късно разсаждане 
в години със студена 
есен много от расте-
нията не образуват 
глави. Веднага след разсаждането се полива с течаща 
вода. За да е добро прихващането, 3-4 дни по-късно от-
ново се пуска водата, поливката обаче да е „по-тънка“. 
Заедно с това неприхваналите се, увехналите растения 
се подсаждат.
Почвата трябва да се поддържа винаги рохкава и чиста 

от плевели. Окопава се по-плитко, тъй като корените на 
карфиола не са дълбоки и могат да се повредят. Първото 
окопаване е много важно и не бива да се отлага, то създа-
ва началните условия за по-бързия растеж на карфиола. 
Прави се веднага след прихващането, когато се забележи 
растеж на листата - около 10-12 дни след разсаждането. 
Вегетационният връх на заритите растения се освобож-
дава от притискащата почва. Подхранва се 2-3 пъти с по 
1,5-2 кг/100 кв. м амониева селитра. Първото подхран-
ване може да е с първото окопаване, второто - около две 
седмици по-късно. Този зеленчук натрупва по-големи 
количества нитрати, когато се прекалява с азотното 
подхранване. Но има и други неблагополучия: силно се 
разраства листната маса. Образуването на главите пък 
се забавя, те прорастват със зелени листенца, образува 
се кухина в кочана на главата, което влошава външния 
вид на продукцията. Много ефективно е да се направят 
едно-две подхранвания с размит в поливната вода пресен 
оборски тор - около 20 кг/100 кв. м. Добре е това „шербе-
туване“ да се направи през първата половина на август, 
а към края на месеца - да се повтори. Понякога, когато 
рН е висока (почвата е алкална), се налага внасяне на 
микроелемента бор. Тогава се тори с боракс, не повече 
от 200 г/100 кв. м.
Редовното напояване е от голямо значение, защото 

цветното зеле е много влаголюбиво през цялата вегета-
ция. Не бива да се засушава даже по време на рязането 
на главите. Обикновено се полива един път седмично, 
но при по-лека почва и при по-високи температури - и 
два пъти. Освежаването на растенията чрез оросяване 
с маркуч или дъждуване е много полезно, комбинира 
се с напояването с течаща вода. Карфиолът трябва да 
се полива особено интензивно, когато се формират и 
нарастват главите. След всеки една-две поливки почвата 
да се разрохква. Уплътняването влошава проветряването 
й, а към това растението е много чувствително.

КРАЙ ДОМАТИТЕ СЛОЖЕТЕ ЗЕЛКИ  
Когато площта е мал-

ка, а искаме да отгледа-
ме повече и различни 
зеленчуци, трябва да 
знаем къде точно да ги 
настаним. Зеленчуците 
имат различен растеж 
и вегетационен пери-
од, както и своеобраз-
ни изисквания. Това 
позволява на една и съща площ едновременно да се 
отглеждат смесено две зеленчукови култури. Извест-
но е, че морковите и магданозът никнат бавно, докато 
репичките се показват и се развиват за кратък период 
от време. Затова в практиката често между редовете 
на морковите, както и на магданоза се засяват репички 
или се засаждат марули, може също зелен лук, за да се 
използва площта преди морковите да станат готови за 
изваждане. В доматите също е възможно да се отглеж-
дат салати, зеле или репички; в зелето - салати и зелен 
лук, а в пипера - салати и репички..

КРАСТАВИЦИТЕ ВЕЧЕ ВРЪЗВАТ –
ВАЖНО Е ДА ТОРИТЕ ПРАВИЛНО!

Като култура, която се нуждае от дълги топли дни, 
слънце и достатъчно влага, краставицата се нуждае 
от правилно торене през целия вегетационен период. 
Стресовите ситуации водят до промяна на вкусовите 
качества и до деформации на плодовете, а подобен стрес 
най-често се причинява от недостатъчно и неравномер-
но поливане и недохранване на краставиците.
В период на плододаване критично важно е подхран-

ването с калий в комбинация с правилно поливане. 
Редица проучвания са доказали явна положителна 
реакция върху добивите от краставици дори при леко 
увеличение на калия. Краставиците имат ниска по-
требност от азот, но от самото начало на вегетацията 
се нуждаят от достатъчни количества фосфор и калий. 
Количеството азот трябва да бъде много по-малко от 
останалите два елемента, които са отговорни за цъф-
тежа и плододаването.
Дефицитът на калий се 

проявява достатъчно бързо 
при краставиците – увяхва-
щите завръзи сигнализират 
за недостига му в този пе-
риод, което е видно и при 
визуална диагностика.
Симптомите се проявяват 

и върху по-старите листа – започват да пожълтяват от 
периферията към средата. Така нареченото “изгаряне” 
на листата е съпроводено с деформация на плодовете, 
което се характеризира с изкривяване и удебеляване в 
единия край (придобиват крушовидна форма), често 
с кафеникав или петнист вид. Растенията изостават в 
развитието си, а листата издребняват.
Недостигът на калий влияе върху регулацията на вода 

в растенията, което се отразява върху клетъчния тургор 
и на откриване и закриване на устиците, поради което 
краставичните растения са склонни да увяхват.
Ето как да отстраним проблема
Ако почвата ви е глинеста или глинесто-песъчлива, 

е редно още преди засаждане на растенията да вне-
сете калиев нитрат.  На песъчливи почви може да се 
използват гранулирани торове с калий от началото на 
плододаване, които се внасят в страничните  браздички.
Не трябва да се забравя, че с почвеното подхранване 

е важно да се внимава, защото при излишък на калий 
пък се ограничава достъпът на други необходими хра-
нителни елементи, а именно азот, магнезий и калций.
Листното торене с калий е добре да започне в начало-

то на формиране на плодовете, защото той е и превенция 
срещу брашнеста мана и кореново гниене. При него 
хранителните вещества се усвояват по-бързо, защото 
листът е много ефективен абсорбиращ орган.
Не трябва да се забравя също, че листното торене по 

никакъв начин не е алтернатив за създаване на добра и 
здрава почва и не може да се разчита само на него растени-
ята да получат всички необходими хранителни вещества.
Добре узрелият компост, въведен преди засаждане на 

краставиците на дълбочина от 20 см, може да осигури 
необходимите хранителни вещества, които се освобож-
дават бавно,  без да причинява прекомерно натрупване. 
Компостът може да се използва и като мулч, който да 
съхранява влагата и да предпазва от плевели.
От друга страна листните торове играят ролята на 

бърза помощ от стреса по време на летните жеги. С 
листното подхранване не бива да се прекалява и да не 
се прилага под действието на силните слънчеви лъчи, 
което ще доведе до изгаряне, както и преди дъжд.
Пепел за краставиците
Пепелта се използва не само за алкализиране на поч-

вата, но и за подхранване, защото съдържа различни 
микро- и макроелементи. За пълноценно използване 
на хранителните вещества, съдържащи се в нея, тя 
трябва да се внася при есенната или зимна обработка 
на почвата, защото елементите в нея се освобождават 
и усвояват бавно.
Но е важно да знаете, че е безполезно да внасяте пе-

пел по време на плододаване. В органичното земеделие 
пепел се използва освен за подхранване и за поръсване 
върху почвата – с цел предпазване от охлюви.
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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                                                                                                              

Влиза една мутра в зъболекарския кабинет и 
сяда на стола.
Стоматологът поглежда зъбите, а там диаман-

тени пломби, златни коронки и казва изумен:
- При вас всички зъби са наред, какво ви е 

нужно още?
- Какво ме гледаш бе, слагай аларма!

Мъж влязъл в аптека и попитал аптекаря дали 
може да му даде нещо за хълцане. Без преду-
преждение аптекарят се пресегнал и силно го 
зашлевил по лицето.

- Защо го направихте? - възмутил се мъжът.
- Е, вече не хълцате, нали?
- Аз и преди не хълцах, хълца жена ми!

ЖЪЛТА ТИНТЯВА -
GENTIANA IUTEA  

Описание: Многогодишно тре-
висто растение с месесто дебело 
коренище. Корените достигат 
на дължина до 1 м, отвън са 
кафяви, а вътре жълтеникави. 
Цялото растение е голо (без 
власинки), синкавозелено. Лис-
тата са срещуположни, елипсо-
видни, целокрайни, надлъжно 
надиплени с дъговидно жилку-
ване. Приосновните листа са до 
30 см дълги и 15 см широки, с 
дръжки. Цветовете са златисто-
жълти, събрани в многоцветни 
прешлени. Тичинките са 5. Плодът е многосеменна 
продълговата кутийка. Цъфти юли - август.
Разпространение: Расте по влажни каменливи 
склонове и скални полянки, най-често между 
1600-2200 м надморска височина. У нас се среща в 
Централна Стара планина, Средните Родопи, Рила 
и Пирин.
Употребяема част: Използва се коренът, който се 
изважда през есента и веднага се изсушава, за да 
не ферментира, защото съдържа около 20% захари.
Лечебно действие: Билката е най-горчивото расте-
ние от употребяваните в медицината апетитовъзбуж-
дащи билки. Тя тонизира цялата храносмилателна 
система - засилва отделянето на слюнка, стомашен 
сок, жлъчка и други храносмилателни сокове и 
подобрява храносмилането. Има слабо глистогон-
но действие. Експериментално е установено, че 
активизира производството на бели кръвни клетки, 
което може да се отрази благоприятно на имунната 
защита на организма.
Приложения: • лошо храносмилане, безапетитие, 
колики, запек, анемия, жълтеница, пясък в бъбреци-
те, глистни заболявания
• при ревматизъм, подагра и малария.
Начин на употреба: Прилага се под формата на 
отвара, приготвена от 1/2—1 чаена лъжичка ситно 
нарязани корени в 1/2 л вода. Приема се по 1 кафена 
чашка преди ядене. Използуват се и настойки във 
вино или ракия.
 Като продукт: Жълта титнтява - суха билка
Може да се използва при: безапетитие, гастрит, ко-
лит, глисти, жълтеница, заболявания на черния дроб, 
малокръвие, бъбречни камъни, усилва стомашната 
и жлъчната секреция.
Начин на употреба: 1 чаена лъжица от билката 
кисне 10 минути в 500 гама гореща вода. Прецежда 
се и се пие 3-4 пъти дневно по 120 грама преди ядене.
Опаковка: 20гр. суха билка в целофанов плик.
Билков чай, добавка към храната.

ЧИЙЗКЕЙК С БОРОВИНКИ  
Продукти:

- бисквити “Еверест” – 300 г
- масло – 1 пакет от 125 г
- маскарпоне – 250 г
- заквасена сметана – 300 г
- пудра захар – 1 каф. чаша
- желатин – 1 бр.
- сладко от боровинки
Приготвяне: Загрейте фурна-

та на 180 градуса. Пресейте брашното, кафявата захар, 
солта заедно. Добавете овесените ядки и разбъркайте. 
Прибавете маслото към сместа и разбъркайте, докато 
се получат едри трохи. На дъното на тава за печене 
подредете нарязаните на слайсове ябълки. Поръсете 
с лимонов сок, канела, бяла захар върху тях. Върху 
ябълките разпръснете брашнената смес с овесените 
ядки. Печете за 30-40 минути или до златисто.


