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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

В  края на м. юли т.г. в двора на  Детска градина „Детелина“ село Туховища се про-
веде за пореден път  празник с акценти от фолклора и бита на селото  на тема: „Жътва 
е!“. Гости на празника бяха:  Кмета на община  Сатовча – д-р Арбен Мименов,   Кмета 
на село Туховища - Шукри Шукриев,  учители,  родители и гости в селото. Празникът 
е естествено продължение на традиционният за селото празник „Прядой“,  който тази 
година не се проведе  по познатата програма,  заради пандемията в световен мащаб. 
В детската градина ежегодно се провеждат празници, в които учителите интегри-

рат образователни и  възпитателни елементи наситени с фолклорни предания, ле-
генди, песни и танци. С това педагогическият колектив се стреми да възроди, съх-
рани и  обогати културата на селото и местния край. Двора на детската градина 
беше изпъстрен с продукти от народното приложно изкуство (ръкоделие, везба, 
плетива, тъкани килими и черги),  предмети от бита  и уреди на труда от миналото 
на селото. Основният елемент,  който допринасяше за пъстротата и настроението 
бяха знаци - символи от българския фолклор: елбетица, канатица, кумово дръвче, 
дървото на живота,  като  пожелания за благоденствие, берекет, хармония в кръго-
врата на живота и просперитет, и още  носители на нравствени,  етични,  екологич-
ни и естетични  послания от миналото към настоящето. 
Децата представиха програма, подготвена от учителите по групи, на която реци-

тираха стихотворения за труда в природата,  ценностното отношение на хората към  
културната и диворастящата  флора и фауна. Възпитателните послания  бяха насо-
чени към екологичните проблеми в глобален мащаб, част от които са  промяна в  
нагласите на съвременното общество. Тези нагласи следва да водят до  осъзнато и 
ценностно отношение към природните дадености,  и опазване на природните цен-
ности в местния край и  национален мащаб. 
Една от най-ценните придобивки за детската градина на празника бяха  народните 

носии, с които бяха облечени децата. Тяхното изработване е по проект на педагогиче-
ския екип,  а финансирането им беше осигурено  от  кмета на общината – д-р Мименов, 
който  изказа  своите наблюдения за активната дейност на детската градина  в 
празничния и културен  афиш на селото. Пред гостите и родителите той изрази 
своята позиция за приоритетното  финансиране  на детските градини и училища-
та, водената целенасочена политика  и стратегия  за развитие на образователните 
институции в общината,  осигуряване на най-добри условия за физическо, инте-
лектуално и социално развитие на децата в тях. 
В края на  празника,  децата получиха лакомства и подаръци от гостите, а кметът 

на общината беше изпратен с  наричане от народния фолклор, интерпретирано в 
духа на празничната  атмосфера  и  подходящо   за случая: 

„Кайно  тече водата в реката,
така да се пълни хазната на  общината,

кайно тежат каменете в ръките ,
така да тежат на хората кесиите!“

Трима от талантите на „Родопи“ 
Сатовча бяха харесани за школа-
та на гранда на българския футбол 
- ЦСКА. Харесаните за школата на 
тима от Борисовата градина са роде-
ните през 2008 г. Веселин Тундаров 
и Даниел Камбошев и с година по-
големият от тях Владимир Камбо-
шев. Талантите впечатлиха главния 
скаут и административен директор 
на академията на ЦСКА Калоян 
Дюлгеров, който присъства на три-
странния турнир в Бачево с участи-
ето на сатовчанци,  ФК „Орлета“ и 
домакините, водени от Спас Мануш-
кин. В надпреварата избраниците на 
треньора на талантите от сатовчан-
ско Бисер Влайков завършиха на 
второто място след загубата с 1:3 от 
местните си връстници в мач, в кой-
то удариха две греди. Във втората си 
среща обаче бяха безапелационни 
срещу „Орлета“, като разликата в 

класите се изрази във внушителното 
7:0. Показател за огромния талант, 
който притежават младите спорти-
сти е факта, че г-н Калоян Дюлге-
ров е в постоянен контакт с „Родо-
пи“ Сатовча, като настоява и държи 
децата задължително в най-кратки 
срокове да преминат в ЦСКА. 
Този факт кара всички жители на 

община Сатовча да се гордеят и по-
желават на талантите успех, и да се 
превърнат в легенди на българския 
и световния футбол. Поздравления 
и за треньора на младите футболи-
сти, който показва, че си е свършил 
работа професионално.
Община Сатовча и в частност 

Кмета Д-р Арбен Мименов поздра-
вява децата за показания талант и 
им пожелава здраве и усърдни тре-
нировки, които неминуемо ще им 
донесат успех в най-популярния 
спорт в света.

Даниел Камбошев Веселин Тундаров Владимир Камбошев



Н О В И Н И
10 - 16 август 2020г., брой 32

12 Август 2020г., Сряда,
Международен ден на младежта 
Отбелязва се 2000 г. с резолюция A/

RES/54/120 на Общото събрание на ООН 
от 17 декември 1999 г., за да се поощри 
диалога между младежите от различни 
култури и диалога между поколенията. 

13 Август 2020г. ,Четвъртък,
Международен ден на леворъките хора 
Обама подписва клетва като президент. Чества се от 1984 г. по инициати-

ва на Международната конфедерация на леворъките във Великобритания. 
Разбира се съществуват противоречиви стереотипи за потенциалът на „ле-
вичарите“. Изследвания показват, че завършили висше образование, чиято 
лява ръка е по-развита, печелят с 13-21% повече от „десноръките” си колеги. 

Освен това, левичарите по-често 
стават специалисти от висока 
класа - 53% срещу 38% и са 
по-склонни да се занимават с 
различни изкуства. Неоспорим 
е фактът, че левичарите са не-
сравнимо повече сред художни-
ците, музикантите, както и някои 
категории спортисти. Всеки 
шести човек в света е левичар. 
Известни леворъки политици и 
държавници през вековете са 
били Рамзес ІІ, Тиберий, Юлий 
Цезар, Карл Велики, Луи XVI, 

Наполеон Бонапарт, Бисмарк, Симон Боливар, Махатма Ганди, както и много 
британски крале и кралици - кралица Виктория. В областта на технологиите 
най-известен леворък днес е създателят на „Майкрософт“ - Бил Гейтс. Леворък 
е президента на САЩ Барак Обама, както и редица негови предшественици 
като Бил Клинтън и Джордж Буш- старши, Бенджамин Франклин и Томас 
Джеферсън, Джон Кенеди и Роналд Рейгън. В армията от известни леворъки 
са Аристотел, Ницше, Леонардо да Винчи, Рафаело, Микеланджело, Никола 
Тесла, Сергей Рахманинов, Луис Карол, Ханс Кристиан Андерсен, Марк 
Твен, Исак Нютон и Алберт Айнщайн. Както и Моцарт, и Бетовен - техните 
произведения партията за лявата ръка често е по-сложна и затова и до днес 
музикантите-левичари изпълняват тяхната музика по-добре от останалите си 
колеги. Лявата ръка се предпочита и от Джими Хендрикс, Пол Маккартни, 
Кърт Кобейн, Ринго Стар. Към „клуба на известните акьтори-левичари“ се 
отнасят и Чарли Чаплин, Мерилин Монро, Киану Рийвс, Никол Кидман и 
Анджелина Джоли. 

15 Август 2020г.,Събота,
Успение Богородично (Голяма Богородица) 
Успение (заспиване) на Пресвета Богородица 

е един от 12-те велики християнски празници, 
чествани и от православни, и от католици. 
Според Светото писание това е денят, в който 
Божията майка на 64-годишна възраст напуска 
земния живот и отива при сина си. Нейната 
смърт била тъй лека и блажена, че приличала 
на заспиване. Оттук и думата „успение“ - за-
спиване. Според народната традиция празни-
кът се нарича Голяма Богородица за разлика от 
Малката Богородица, когато се чества рожде-
ният ден на Христовата майка. След тържест-
вена литургия в църквата се освещават обредни хлябове, които жените след 
това раздават за здраве и за умрелите. Вярващите търсят покровителството 
на Света Богородица в житейските проблеми. Провеждат се родови срещи, 
свързани с жертвоприношение - курбан за живот, за здраве, за плодородна 
година, против премеждия и болести. Традиционни ястия на трапезата са 
прясна питка, украсена с порфорен орнамент, пиле каша, тиганици, варено 
жито, царевица и тиква. Непременно се яде диня и грозде. Вярващите даряват 
на църквата свещи, домашно тъкано платно, месал, пешкир и пари. В този 
ден празнуват всички, които носят благословеното име Мария.

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

Всеки ден ни носи нови предизвикателства – 
очаквани и напълно изненадващи. Ние сме тези, 
които трябва да ги посрещнем. Всеки нов ден ни 
кара да си припомняме някои истини за живота, 
които ни помагат да вървим напред. Ето кои.

1. Следвайте собственото си сърце и мечтите 
си. Никога не позволявайте на никой друг да ви 
казва какво можете или не.

2. В живота ще срещате хора, които ви мразят, 
такива, които ви обичат, и ще срещнете хора, ко-
ито смятате, че ви обичат. Не се заблуждавайте. 
Някои от тях просто минават през историята ви, 
наречена живот.

3. Помнете, че лошите неща и ситуации ще 
свършат. Това може да отнеме минути, часове, 
дни или години, но никога не забравяйте, че в 
крайна сметка те ще свършат. Вие може да пре-
минете през всичко.

4. Никога не позволявайте на хората да поемат 
контрола над вас, да ви манипулират.

5. Хората в живота ви, които ви карат да се 
усмихвате в най-мрачните моменти, са тези, които 
трябва да държите до себе си завинаги.

6. Не е нужно да отговаряте на някакви стан-
дарти или очаквания. Семейството и обществото 
постоянно ни казват, че трябва да изглеждаме 
или да действаме по определен начин, иначе не 
сме достатъчно добри. Просто бъдете себе си.

7. Не се страхувайте да излезете извън зоната 
си на комфорт.

8. Оценявайте малките неща. Те могат да ви на-

учат да обичате и да сте в мир с всичко около вас.
9. Пътувайте винаги, когато ви е възможно, 

това отваря ума.
10. Дългите разходки са нещо, което може да 

изчисти мислите ви и да разреши много проблеми.
11. Помнете, че всеки живее своя собствен жи-

вот, със собствените си проблеми, затова винаги 
бъдете мили и уважавайте другите.

12. Спазвайте собствените си граници и морал. 
Не ги прекрачвайте за никого.

13. Бъдете спонтанни.
14. Слуховете не помагат на никого. Не ги 

разпространявайте.
15. Гордейте се с всичко, което правите. Стига 

да не вредите на другите.
16. Никога не се примирявайте с по-малко. 

Заслужавате най-доброто.
17. Не се чувствайте зле, ако някой не ви 

харесва.

ИСТИНИ ЗА ЖИВОТА,
КОИТО ДА СИ ПРИПОМНЯМЕ ВСЕКИ ДЕН

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 07.08.2020 г.
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16 Август 2020г., Неделя, 
Годишнина от рождението на Мадона 
На 16 август 1958 г. е родена Мадона (псевдоним на Мадона Луис 

Вероника Чиконе) – американска поп и рокпевица и актриса от ита-
лиански произход. Мадона е най-популярната поп изпълнителка през 
80-те и 90-те години на ХХ в., като славата продължава и до днес.



Въпрос: Семейният ни лекар д-р ххххх отказ-
ва да разпечата амбулаторен лист за мен, и за 
детето ми с посочена причина, че съдържа „кла-
сифицирана информация“. Има ли това право?
И в същото време не издава направление без да 

има на хартиен носител информация - оригинал 
на амбулаторен лист от специалист, или зелена 
бланка „медицинско направление/искане за“, че се 
нуждая от продължаващо лечение по физиотера-
пия, а за детето се наложи да отида на частен 
преглед за да напишат на амбулаторен лист, че 
след лечението има нужда от контролен преглед.
Има ли право да задържа оригинали на амбу-

латорни листи издадени от други специалисти?
До сега при предното GP съм представяла всичко 

като копие, а оригиналите съхранявам при мен. 
Отговор от НЗОК: Съгласно Националния рамков 

договор 2020 -2022 за медицинските дейности:
Общопрактикуващият лекар (ОПЛ) създава и съх-

ранява здравно (медицинско) досие на
пациентите, което съдържа:
1. амбулаторни листове от извършени от него пре-

гледи и дейности;
2. амбулаторни листове от специалисти, в случай 

че има предоставени такива от задължително оси-
гуреното лице  (ЗОЛ) на ОПЛ.
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НА 19 АВГУСТ ОТВАРЯТ ПОДМЕРКИТЕ 
COVID-1 И COVID-2, РАЗПЛАЩАНЕТО 
ЩЕ БЪДЕ ПРЕДИ 16 ОКТОМВРИ

Подмярките COVID-1 и COVID-2 ще бъдат отворе-
ни на 19 август. Приемът по тях ще продължи до 21 
септември, когато изтича и крайният срок за приемане 
на заявления за подкрепа за ползването на отстъпката 
от акциза на 
горивата. Така 
че стопаните 
да се разкарват 
само веднъж 
до земеделски-
те служби. 
Разплаща -

нето ще стане 
преди 16 ок-
томври, когато 
започват пла-
щанията на земеделските стопани на обичайните 
мерки за подкрепа – СЕПП, преходна национална 
помощ, животни и др. До 31 декември се планира 
разплащане по тези мерки в размер на 1.7 млрд. лева.
Подкрепата за земеделските стопани COVID 1 

е за земеделски стопани, извършващи дейност в 
секторите „Растениевъдство” за култури по списък, 
“Животновъдство” (говеда, биволи, овце и кози) и/
или “Пчеларство”. COVID 2 е за земеделски стопани 
с различни култури от първите и от сектор „Живот-
новъдство“ за свине и птици, а COVID 3 е за микро, 
малки и средни предприятия, преработващи селско-
стопански продукти.

ДО 28 АВГУСТ СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ ЗА ПРИЕМ 
ПО СХЕМАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В КЛАНИЦИТЕ  
Срокът за прием по новата схема за държавна помощ 

„Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“ се 
удължава до 28 август 2020 г. Животновъдите могат да 
подават документи в Областните дирекции на Държа-
вен фонд „Земеделие“ по място на осъществяване на 
инвестицията 
по проекта.
По  схемата 

се възстановя-
ват до 50% от 
извършените 
разходите за ин-
вестиции, като 
максималният 
размер на помо-
щта е в размер 
до 90 000 лева. 
Подпомагането 
се предоставя под формата на капиталова субсидия 
за покриване на част от разходите за изграждане на 
стационарни кланични пунктове и/или за закупуване 
на мобилни такива за добив и транжиране на месо от 
собствени едри преживни животни (млечно и месо-
дайно направление) и/или дребни преживни животни. 
Средствата ще се изплащат по банкова сметка на 
кандидата след доказване на целевото изпълнение 
на инвестицията.
Определеният бюджет на помощта за 2020 г. е сума 

в размер на 2 500 000 лв., който ще се разпределя до 
изчерпването му по реда на кандидатстване.
Целта на държавната помощ е да стимулира земе-

делските стопани да направят инвестиции за подобря-
ване на общата производителност и устойчивост на 
стопанствата си и по-специално - да намалят произ-
водствените разходи или подобряване и пренасочване 
на производството.
Кандидати по схемата могат да бъдат 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, с дейност 
по отглеждане на ЕПЖ и/или ДПЖ, както и организа-
ции и групи производители, признати със заповед на 
министъра на земеделието, храните и горите. Указа-
нията за прилагане на схемата за държавната помощ 
и документите към нея са публикувани на интернет 
страницата на ДФ „Земеделие“.

ДО 10 АВГУСТ ТЪРГОВЦИТЕ ДОКАЗВАТ 
ИЗКУПЕНИТЕ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
До 10 август 

кандид ат и т е 
по схемата de 
minimis в помощ 
на българските 
производители 
при реализация-
та на произведе-
ните от тях прес-
ни плодове и зе-
ленчуци трябва 
да се предста-
вят документи 
за изкупената 
продукция. Помощта е част от мерките, за справяне 
с последствията от извънредното положение, заради 
пандемията от коронавирус (COVID-19)
Финансовата подкрепа ще се предоставя на български 

локални хранителни вериги с три или повече обекта в 
една или няколко съседни административни области. Те 
ще се явяват свързващото звено между производителите 
и потребителите и ще осъществяват прекия достъп до 
произведените у нас пресни плодове и зеленчуци.

Екземпляр от амбулаторния лист (бл. МЗ-НЗОК № 
1) на хартиен носител, подписан от ОПЛ и ЗОЛ, се 
прилага към здравното (медицинско) досие на ЗОЛ, 
което съдържа всички медицински документи, и се 
съхранява в кабинета на лекаря. Един екземпляр от 
попълнения от ОПЛ амбулаторен лист за извършения 
преглед се предоставя на пациента.
Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен носи-

тел, подписан от лекаря специалист и ЗОЛ, се води по 
ред, определен от лечебното заведение, и към него се 
прилагат всички медицински документи и се съхранява 
в кабинета на лекаря. Един екземпляр от попълнения 
от лекаря от лечебното заведение – изпълнител на 
специализирана извънболнична медицинска помощ 
(СИМП), амбулаторен лист за извършения преглед се 
предоставя на пациента.

Въпрос: Здравейте, интересува ме как мога да по-
луча справка за извършена болнична и извънболнична 
помощ за последните 5г.
Отговор от НЗОК: Електронното здравно досие съ-

държа информация за всички медицински и дентални 
дейности, отчетени и заплатени за Вас  от НЗОК. Вие 
може да осъществите достъп до здравното си  досие 
чрез Уникален код за достъп  (УКД), издаден НЗОК, 
или чрез Персонален идентификационен код (ПИК) 
на НАП, или с цифров сертификат (Квалифициран 
електронен подпис – КЕП).
В случай че нямате достъп до досието си с една от 

посочените възможности и желаете Ви бъде издаден 
УКД , може посетите която и да е районна здравнооси-
гурителна каса (РЗОК), независимо  от местоживеенето 
Ви. Кодът е персонален, поради което заявление за 
неговото издаване се подава лично на място  в РЗОК, 
срещу представяне на документ за самоличност и се 
получава на хартиен носител в запечатан плик –  също 
лично, срещу разписка по образец. УКД се издава без-
платно, в рамките на 3-5 мин.

Средствата ще компенсират част от разходите на 
търговските обекти за транспорт, логистика, сортира-
не, опаковане и реализация на българските плодове и 
зеленчуци в търговската мрежа през 2020 г.
Единичната ставка за подпомагане, предвидена за 

търговските обекти, е в размер на 150 лв. за тон домати, 
отглеждани на открито или оранжерийно; 100 лв./тон 
за краставици/корнишони, отглеждани на открито или 
оранжерийно; 100 лв./тон за череши и вишни; 100 лв./
тон за праскови и нектарини; 100 лв./тон за кайсии и 
зарзали и 200 лв./тон за ягоди и малини. В калкулацията 
влизат част от разходите на тон, които кандидатът за 
помощта ще направи за привеждането на продукцията 
в търговски вид.
Продукция в търговските обекти имат право да 

предлагат земеделски стопани, заявили през Кампания 
2020 участие по схемата за обвързано подпомогане за 
плодове и зеленчуци, отглеждани на открито и оран-
жерийно производство или признати от министъра на 
земеделието, храните и горите групи и организации на 
производители, чиито членове са зявили през Кампания 
2020 участие по схемата за обвързано подпомогане за 
плодове и зеленчуци, отглеждани на открито и оран-
жерийно производство. Обектите за търговия трябва 
да бъдат регистрирани по чл. 12 от Закона за храните 
и да са вписани в публичния регистър на БАБХ. За да 
получат средствата те трябва да докажат пред фонд 
„Земеделие“ с фактури, че са изкупили продукцията от 
земеделските стопани след датата на решението на УС 
на ДФ „Земеделие“, не по-късно от 31 юли 2020 г. и са 
извършили плащане към тях. Срокът за кандидатстване 
по схемата бе от 1 юли до 31 юли 2020 г. Изплащането 
на помощта е до 31 август 2020 г.

ОНЛАЙН ТЪРГОВЦИТЕ
НЯМА ДА ИЗДАВАТ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ 
Електронните търговци могат да издават онлайн 

бележка, вместо касов бон, за извършените от тях 
продажби, без за това да им е необходимо физическо 
фискално устройство. Условие за този алтернативен 
начин за отчитане на продажбите е плащането за по-
купката да е неприсъствено - с кредитна или дебитна 
карта, като документът ще бъде изпращан на клиентите 
по имейл. Бележките се издават чрез специализиран 
софтуер и трябва да съдържат задължителни реквизи-
ти, като данни за търговеца, уникален номер на кли-
ентската поръчка, референтен номер на финансовата 
трансакция, QR код и др.
От 1 август стартира новата електронна услуга „По-

даване на стандартизиран одиторски файл от лицето 
по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.“. Чрез 
нея онлайн търговците, избрали алтернативния начин 
за отчитане на продажбите, ще подават ежемесечно 
към приходното ведомство информация за направените 
поръчки, по които са извършени доставки на стоки и 
услуги, спазвайки новите изисквания на Наредба Н-18. 
Доставчиците на платежни услуги също подават ин-

формация към НАП, която се 
отнася за платежните сметки, 
предоставени  виртуални POS 
терминали и извършените 
трансакции.
Допълнителна информация 

за тази и други електронни 
услуги на приходната агенция 
можете да видите в сайта или 
да получите от Информа-
ционния център на НАП на 
телефон: 0700 18 700. 

До 10-ти август:
 ЗКПО
Деклариране  на  напра-

вените  залози и данъка 
от организатори на хазарт-
ни игри и от  оператори 
на телефонна или друга 
електронна съобщителна 
услуга за проведени през 
предходния месец хазарт-
ни игри, при които залогът 
за участие е чрез цената на 
телефонна или друга електронна съобщителна услуга. 
Внасяне на този данък от операторите на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти август: ЗДДС
1.  Подаване  на справка-декларация по ЗДДС, ведно  

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за да-
нъчния период - месец юли.

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки, 
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялостно 
или частично) от посредник в тристранна операция) 
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (вклю-
чително получените авансови плащания), с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка за 
данъчния период – месец юли. Регистрираното лице, 
което през данъчния период – месец юли изпраща или 
транспортира стоки от територията на страната до 
територията на друга държава членка под режим на 
складиране на стоки до поискване 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.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
юли 2020 г.
До 15-ти август: ЗКПО
Внасяне на месечните авансови вноски за август за 

корпоративния данък по Закона за
корпоративното подоходно облагане.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени
фискални памети  през месец юли.
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 обу-
чение и получили сервизен ключ през месец юли.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за  регистрация  
на  фискални  устройства, за прекъсване и започване  
на сервизното обслужване, както и за получени уве-
домления за загубване, повреждане или унищожаване 
на свидетелството за регистрация на фискалното ус-
тройство през месец юли.
До 20-ти август: ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрас-

тат декларации -пристигания/изпращания
за месец юли 2020 г., за новорегистрираните Интра-

стат оператори с възникнало текущо задължение.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 АВГУСТ 2020г.



КАКВО ДА ЗАСАДИМ СЛЕД ЧЕСЪНА 
– ТРИ УСПЕШНИ ВАРИАНТА  

При засаждането 
на последваща кул-
тура на даден учас-
тък винаги трябва да 
се взема предвид се-
итбооборотът, като 
идеалният времеви 
интервал за смяната 
на културите е чети-
ри години. Чесънът 
обикновено се ре-
дува с растения от семейство „Картофови” – домати, 
пипер, картофи, патладжан или кръстоцветни (зеле, 
ряпа, брюква и др.). Смисълът на сеитбообращението 
е в това, че културите няма да наследят общи патогени 
и вредители.
Някои вредители, които нападат кръстоцветните, сна-

сят яйца до времето на  загиване. Ако следващата година 
на този участък засадим култура от същото семейство, 
тогава излюпилите се от яйцата насекоми ще намерят 
необходимата им храна и ще продължат жизнения си 
цикъл, който се затваря.
Болестите, предаващи се чрез почвата (гъбични, вирус-

ни и бактерийни) – също курсират между специфични 
растения и отстраняването на гостоприемниците, а ре-
дуването на несвързани помежду си култури нарушава 
този кръговрат от болести и вредители.
Последователно засаждане
Целта на последователното засаждане се различава 

малко от сеитбообота, въпреки, че имат някои общи ха-
рактеристики. Тук е важно да не се остават свободните 
площи на действието на плевелите и ерозията на почвата.
Културите, отгледани на тези почви, трябва да станат 

годни за консумация до настъпването на студените 
месеци.
Има още един фактор, който е много важен при плани-

рането – съвместимостта на културите. Ако в почвата са 
останали и най-малки парченца от кореновата система 
на чесъна или лука, те ще потискат развитието на всички 
бобови култури, но ще бъдат благоприятни за морковите, 
салатите и синапа.
Морков
Чесънът, както и морковите не усвояват от почвата мно-

го хранителни вещества, така че засяването на моркови 
след чесъна е един много благоприятен вариант, защото 
не е небходимо никакво торене – без азот или органични 
вещества. Като бонус се получават най-сладките коре-
ноплоди, защото след първата слана нишестето ще се 
преобразува в захари.
Морковите могат да се прибират и неузрели – ще имат 

по-кратки срокове на съхранение, но за сметка на това 
са много по-нежни и сочни. Тайната е в дълбокото водо-
зарядно поливане преди засяване, а след това почвата се 
покрива с фолио, за да се поддържа необходимото ниво 
на влажност. Потапянето на семената в спирт ускорява 
покълването, защото тази култура е известна с това, че е 
доста упорита, а проблемът се дължи на съдържанието 
на етерични масла на повърхността.
За стимулиране на покълването може да се използва и 

сок от картофи, които са замразени предварително във 
фризер – семената престояват 8 часа.
Има и други средства за ускоряване на процеса, като 

няколкократно потапяне във вода с температура 45-50 
градуса по Целзий и последващо охлаждане, използва-
не на калиев перманганат, сок от алое и др. Важно е да 
осигурим по-бързо покълване, а методът е без значение.
Подходящи са сортовете с по-къс вегетационен период.
Салата и други салатни зеленчуци
Повечето салатни зеленчуци растат много бързо и са 

готови за прибиране на реколтата само за 4-6 седмици 
след сеитбата. За разлика от морковите преди засяване 
на тези култури, обичащи азота, няма да навреди внася-
нето на азотен тор или узрял компост. Семената се сеят 
по-плътно и след поникване се разреждат.
През последните години популярни у нас станаха и 

много азиатски зеленчуци – китайско и пекинско зеле, 
мизуна, бок чой (пак чой) и др. Те имат много къс веге-
тационен период и обичат есенните температури.
Синап
Един от най-добрите варианти е след прибирането на 

чесъна да засеем синап – покривна култура, предпазваща 
повърхностния слой от атмосферните влияния и нашест-

вието на плевели, които остават без конкуренция.
Засяването на покривни култури, известни като сиде-

рати (зелен тор), е доказан метод за защита на почвата 
и потискане развитието на плевелите, но те осигуряват 
подходящи условия за обитаване от калинки, бръмбари, 
жаби и други хищници, хранещи се с вредители.
Синапените зърна се използват за приготвяне на 

горчица, но листата също намират приложение в ку-
линарията – за салати и ястия.
Покривните култури се заравят в почвата, като по-

добряват структурата и  плодородието и. Гниещите 
тъкани на синапа потискат нематодите, някои почвени 
патогени, както и прогонват телените червеи.
Последното е много ценно, когато след това ще се 

отглеждат картофи.
Разработени са нови ефективни сортове синап – био 

фумиганти, предназначени за органичното земеделие.
Синапените листа са нежни и крехки за салати и 

съдържат големи количества витамин А, каротини, 
витамин К, флаваноиди и антиоксиданти. Има сортове  
с по-едри или червени листа.
Синапът издържа до температури от минус 7 градуса  

по Целзий и леките замръзвания не го притесняват.

КОГА СЕ БЕРЕ КРУШАТА
ЗА ЗДРАВИ И СОЧНИ ПЛОДОВЕ  

Развитието и узряване-
то на крушовите плодове 
е свързано със сложни 
морфолоични, биологич-
ни и анатомични проце-
си, в резултат на което 
се формират типичните 
качества на всеки плод. 
При по-ранните сортове 
тези промени практичес-
ки приключват до берит-
бата и по-лесно се определя срокът на провеждането 
й. При късните есенни и зимни сортове, консума-
тивната зрелост настъпва по-късно след беритбата. 
Преждевременно обраните плодове остават по-дреб-
ни и по-лошо оцветени. Не могат да придобият най-
добрите вкусови качества, а през периода на съхра-
нението завяхват и са по-чувствителни към различни 
физиологични болести. Закъсняването с беритбата се 
отразява върху количеството на добива, голяма част 
от плодовете опадат преждевременно. Късно обрани-
те плодове се съхраняват по-трудно.
Показателите, които се използват за определяне 

срока на беритбата, са различни и само комплексното 
им използване помага за по-точно определяне срока.
Един от тези показатели е свързан с изменение 

цвета на плодовата кожица и месото. При узряването 
хлорофилът се разпада, получава се и допълнително 
оцветяване, специфично за различните сортове. Зе-
леният цвят преминава в различни нюанси на жъл-
тия и при някои сортове се появява и допълнително 
оцветяване. Трябва да се има предвид, че при някои 
крушови сортове, като Хардиева масловка, Боскова 
масловка и др. плодовете почти изцяло са покрити с 
допълнителна кафеникава коркова окраска и основ-
ният цвят почти не се вижда. Това доста затруднява 
оценката по промяната на окраската на плода.
Плътността на плодовото месо е другият показа-

тел за определяне времето на беритбата. В процеса 
на узряване протопектинът, който свързва клетките, 
се хидролизира и се получава разтворим пектин. В 
резултат на това плодовете омекват.
Лесното отделяне на плодната дръжка от клонката 

и потъмняването на семената са широко използвани 
показатели за определяне на беритбената зрелост. В 
повечето случаи узрелите плодове лесно се откъсват 
от клонките, но има случаи, когато плодовете се от-
късват лесно и преди да са напълно узрели, а при ня-
кои и узрелите плодове не се отделят лесно от клон-
ките. С узряването на плодовете семената от светли и 
светлокафяви придобиват тъмнокафяв до черен цвят.

10 - 16 август 2020г., брой 32

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                                                                                                              

Палачът пита осъдения на смърт:
- Какво е последното Ви желание?
- Да изпия бутилка шампанско.
- Добре. От коя година?
- От 2050-та.

На поредно съдебно заседание съдията пита 
обвиняемия:

- Защо до този момент не си намерихте адвокат?
- Ваша чест, всички адвокати, с които се уго-

варях, незабавно се отказваха да ме защитават, 
щом разбираха, че действително не съм открад-
нал тези два милиона долара.

ПОЛЕЗНИ СВОЙСТВА НА ЗЕЛЕТО. 
КАК И ЗА КАКВО ПОМАГА?  

Предполага се, че култивира-
нето на зелето е започнало по 
островите и крайбрежието на 
Средиземно море.
Бялото зеле е зеленчук с от-
лични вкусови качества и има 
голяма хранителна и лечебна 
стойност. Благодарение на до-
брата му съхраняемост, то се използва през цялата година. Богато 
е на аминокиселини, захари, азотни съединения, минерални соли 
и витамини. Съдържа средно 94% вода, от 2,6 до 8% захари, 1,4% 
белтъчини, 0,6% минерални соли (калий, калций, фосфор, сяра, 
натрий, хлор, магнезий, желязо, следи от йод, манган), както и 
други микроелементи. Особено важно е, че солите на калия са 
значително повече от солите на натрия. Това възпрепятства за-
държането на вода в организма. Най-много белтъчини, захари и 
витамини се съдържат във вътрешните листа и кочана на зелето.
Целулозата, която е около 0,8%, подобрява перисталтиката на 
червата и оказва благотворно влияние върху жизнената дейност 
на полезните чревни бактерии. Освен това зелето съдържа раз-
лични ензими и витамини - витамин С - средно 40 мг% и незначи-
телни количества провитамин А (каротин), витамините В1, В2, РР, 
К и други. Каротинът се намира предимно във външните листа със 
зелен оттенък. Зелето съдържа и фитонциди, които притежават 
бактерицидни свойства. Доказано е още, че сок от прясно зеле 
лекува язвени поражения, а листата имат лечебно действие при 
изгаряне и рани. Много ниската калорийност на зелето в съчетание 
с богатото съдържание на витамини и минирални соли позволява 
да се използва при диетично хранене на хора с наднормено тегло, 
затлъстяване и артеросклероза. Голямо значение при храненето 
има зелето в прясно състояние. При топлинна обработка то губи 
значителна част от витамините си, разрушава се и съдържащата 
се в него винена киселина. Най-малко витамин С зелето губи при 
задушаване в захлупен съд на пара.
Зелето освен за ядене намира широко приложение в народната 
медицина много отдавна.
1. Помага при синини и отоци
На всеки му се случва да се удря по невнимание и след това 
да му се образуват синини. Те много по-бързо изчезват, ако се 
превържат( примерно вечерно време докато спите) не стегна-
то с прясно зелево листо. При подутини, отоци се действа по 
същия начин.
2. Сокът от прясно зеле лекува язва и бронхит
Прясното зеле действа добре като диуретично средство, отх-
рачващо и омекотяващо кашлицата при бронхити.
3. Използва се при безсъние, главоболие, черно-
дробни и ставни заболявания, при рани и язви
Сокът от прясно зеле е противоязвен и е подходящ при язви, 
гастрити с повишена киселинност, язвени колити. Пресният сок 
се приготвя най-много за 24-48 часа и се държи в хладилника.
4. Пресният зелев сок повишава устойчивост-
та на организма, особено се препоръчва консу-
мацията на сурово зеле при децата.
5. Зелето съдържа голямо количество целуло-
за, която регулира дейността на червата.
6. То има бактерицидни свойства и се прилага 
при туберкулоза и стафилококова инфекция.

ЛЕК ЯБЪЛКОВ СЛАДКИШ  
Продукти: 1 пак. бискви-

ти (обикновени/чаени), 125 г 
масло, 6 ябълки (средно голе-
ми), 50 г орехови ядки, кане-
ла, 4 яйца, 1 ч.ч. брашно, 2/3 
ч.ч. захар, 1 пак. ванилия или 
ванилова захар, пудра захар 
Приготвяне: Маслото се разтопява. В тава подреж-

даме бисквитите и ги заливаме с разтопеното масло. 
Ябълките се обелват и настъргват. Смесват се със 
захарта и канелата. В друг съд разбиваме яйцата със 
захарта на пяна. Прибавяме брашното, в което сме 
сложили бакпулвера и ванилията. Разбъркваме до 
хомогенна смес.
Ябълковата смес разстиламе върху бисквитите, 

а върху нея изсипваме равномерно кексовата смес. 
Печем в предварително загрята фурна на около 180 
градуса. Поднасяме сладкиша поръсен с пудра захар.


