
Няма краен срок за конвертира-
не на хартиените винетки, чийто 
срок продължава и през следва-
щата година. Преобразуването им 
в електронни е препоръчително, 
но не е задължително. Шофьори-
те, които не го направят няма да 
са нарушители. 
Водачите, които не преобразуват 

винетките си ще фигурират в он-
лайн системата като нарушители и 
ще бъдат спирани за проверка. Те 
обаче реално не са нарушители и 
след като установят наличието на 
хартиен стикер на предното стък-
ло, контролните органи ще им по-
желават „Приятен път“.
От 17 декември водачите ще мо-

гат да закупуват и конвертират ви-
нетки на сайта и чрез мобилното 
приложение на тол управлението.
Електронната винетка става валидна в рамките на пет минути след получаване на плащане 

в системата, затова при банкови преводи трябва да се изчака, тъй като те отнемат до 48 часа. 
На сайта и чрез мобилното приложение на тол управлението ще  може да се провери дали 
винетката е валидна.
Глобите от нарушителите пък ще се събират по-ефективно, предвиждат законовите промени, 

които се разглеждат в парламента.
Процедурата е максимално облекчена. Първо с възможността да се направи електронно връ-

чване за онези потребители, които имат регистрирация с електронни адреси в системата. Вто-
ро, всички документи, свързани с правоприлагането, ще бъдат валидни електронни документи, 
подписани с електронен подпис, което дава възможност на всички институции, ангажирани в 
правоприлагането, от един електронен оригинал, централизиран, на място и където могат да 
имат комуникация с нарушителя да му връчат постановлението.
Наказателните постановления ще бъдат връчвани не само от Агенция „Пътна инфраструк-

тура“ и „Пътна полиция“, а и от Агенция „Митници“ на границата, от Националната агенция 
за приходите, на пунктовете за Годишен технически преглед и при издаването на лицензия за 
транспортна дейност.
В момента се провеждат последните тестови изпитания на първия етап от изграждането на 

тол системата - въвеждане на електронни винетки за тежкотоварни и леки автомобили от 1 
януари 2019 г. Тол системата, чрез която тежкотоварните автомобили ще заплащат не за време 
като леките, а за изминато разстояние, стартира на 16 август 2019 г.
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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

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПО ПОВОД 8 – МИ ДЕКЕМВРИ – ПРАЗНИК НА СТУДЕНТИТЕ

Уважаеми студенти,
Приемете искрените ми 

поздрави по повод празника 
на българските студенти - 
8-ми декември.
Самите вие превръщате 

този ден в празник на мла-
достта, независимия дух, порива, на смелите идеи и мечти.
Вашите знания, сили и енергия са очаквани и нужни на общината  

и страната ни.
Пожелавам на всички вас, бивши и настоящи  студенти здраве, 

жизненост, увереност в призванието да творите и съзидавате!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! Д-р Арбен Мименов

Кмет на Община Сатовча

Тази кампания се ре-
ализира вече девета го-
дина. Идеята на Кмета 
на общината д-р Арбен 
Мименов, като инициа-
тор на  мероприятието е 
децата сираци, на които 
им предстои абитури-
ентски бал да бъдат фи-
нансово подпомогнати за 
закупуване на облекло за 
паметната за тях абиту-
риентска вечер. Според 
събраната сума се под-
помагат и деца сираци, 
които не са абитуриенти, 
както и деца с  увреж-
дане до 16 годишна въз-
раст. Като организатор на 
мероприятието община 
Сатовча се обръща към 
всички жители и гости 
на общината, към местния бизнес, както и към всички институции имащи отношение към 
местната администрация с молба за финансова подкрепа и съпричастност към инициативата.
Това, да бъдеш благодетел на една такава кауза, е вътрешна потребност и удовлетвореност 

за сторено добро, за задоволството, което изпитва човек, когато е част от радостта, прочетена 
в  очите на имащият нужда.
Включете се в инициативата и вие! Бъдете част от нея! Бъдете благодетел! Дори със своята 

скромна подкрепа вие ще бъдете причината да се усмихне още едно дете. Да се подпомогне още 
едно семейство в нужда. Да се усети добротата във всички нас. Да се подкрепяме взаимно.

ТТ

нн ссророр ккк заза кконононвевеертртирираа

АКО ИМАТЕ ХАРТИЕНА ВИНЕТКА,
НО НЕ ЕЛЕКТРОННА - НЕ СТЕ НАРУШИТЕЛ

Г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език участва 
в Национална педагогическа конференция на тема: “Съвременни 
методи на обучение“ - част от цикъла  Педагогически конферен-
ции, организирани от Фондация „КУЗМАНОВ”, която се проведе 
в СПА-хотел „Casa Кarina“, гр. Банско.
Конференцията бе посветена, както на традиционните, така и 

на иновативните/интерактивни добри педагогически практики 
във всички учебни заведения, които са свързани с: повишаване 
на интереса към образователния процес на децата/учениците, 
гражданското образование, приобщаващото образование, инова-
тивното/интерактивно образование, работата с родителите и т.н. 
Бяха представени съвременни образователни взаимодействия – 

учител – ученик – родител - институция, както в детската гради-
на, така и в училището.

VI Национална педагогическа конференция събра 175 учители 
от цялата страна.
Представени бяха поредица доклади на теми: 
- педагогически практики за успешна работа с деца и ученици 

(иновативни методи за преподаване чрез: казуси, ролеви игри, 
симулационни игри, дискусионни методи, мозъчни атаки, дебати, 
метод на проектите, инсърт техника и др.);

- мястото на гражданско образование в учебния процес, вклю-
чително и родолюбието;

- доклади и презентации, посветени на отношения учебно заве-
дение – родител и работа с родителите; приобщаващо образова-
ние /работа с деца със СОП, с хронични заболявания и др./
Г-жа Славчева презентира доклад на тема: „Как да превърнем 

информационно-комуникационните технологии в образователен 
ресурс в обучението по френски език“ с основни ключови момен-
ти: интегриране на информационно-комуникационните техноло-
гии в обучението по френски език; компютърните презентации 
- визуална опора за иновативно преподаване и обучение; педаго-
гическа технология с иновативен характер в часовете по френски 
език, задължително избираема подготовка.
Всички изнесени доклади по време на конференцията ще бъдат 

събрани в сборник, който ще бъде отпечатан и предоставен на за-
интересованите страни за българското образование (МОН, РУО, 
училища, неправителствени организации и др.).
Всеки участник получи сертификат за участие и сборник с до-

бри педагогически практики за иновативно образование, който 
съдържа докладите от предходната V Национална педагогическа 
конференция. 
Гост-лектор бе г-н Красимир Стойчев - представител на бизнес 

сектора у нас и Монголия, който представи инициатива за подпо-
магане на талантливи деца и ученици с интерес към компютър-
ните науки. 
Екипът на отдел “Образование и култура” на Фондация 

„КУЗМАНОВ“ получи плакета на града и специално поздрави-
телно писмо от кмета на община Банско.
Изненадата на конференцията бяха - фолклорният ансамбъл 

„Еремия“ и нестинарите, поканени лично от Изпълнителния ди-
ректор – г-н Атанас Кузманов.
Изказвам благодарности на организаторите на конференцията 

с пожелания за здраве и лично щастие, воля и творчески дух, за 
да бъдат все така всеотдайни в работата си, да продължат бла-
городната си мисия в подкрепа на качественото образование в 
България.
Информацията е предоставена от г-жа Райка Славчева – 

старши учител по френски език и Директор по Европейски     
проекти във Френски Алианс, гр.Благоевград

Г жа Райайййкака ССССлалалал вчвчвчвчевеваа стстараршиши уучичитетеетеллл попо фффффреренснскики еееззик участва

УЧИТЕЛ ОТ СУ-САТОВЧА УЧАСТВА В VI НАЦИОНАЛНА 
ПEДАГОГИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪВРЕМЕННИ

МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ“, ГР.БАНСКО

Дарения за кампанията мо-
гат да бъдат направени всеки 
делничен ден в сградата на 
Общинска администрация - Са-
товча, в кметствата по населени 
места или по банкова сметка: 

Търговска банка Д-АД
IBAN: BG98DEMI92408400043012

Код на вид плащане: 445100
BIC: DEMIBGSF



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

5 Декември 2018, Сряда,
Годишнина от рождението на Уолт Дисни
 На 5 декември 1901 година е роден Уолт Дисни, американ-

ски режисьор на документални имултипликационнифилми. 
Създател на един от най- популярните анимационни герои 

- Мики Маус.
 6 Декември 2018, Четвъртък,
 Ден на банкерa 
Отбелязва се с решение на Асоциацията на тър-

говските банки в България (дн. Асоциация на бан-
ките в България) и на Българска народна банка от 
1992 г. на църковния празник Св. Николай, архиеп. 
Мирликийски, Чудотворец (Никулден). За първи 
път се чества през 1992 г. в параклиса на сградата 

на Българска народна банка с панахида за загиналите банкови служители 
през войните в годините 1912-1913 г. и 1915-1918 г. Според легендата Св. 
Николай, освен покровител на рибарите и мореплавателите, е покровител и на 
банкерите. Преди да го канонизират за светец той бил лихвар, който помагал 
на бедни и безпарични, като раздавал богатството си, но гледал тези, на които 
правел благодеяния, да не разберат откъде идват те. Преданието казва, че Св. 
Николай незабелязано подхвърлил три кесии със злато в дома на обеднял 
търговец, за да може да омъжи трите си дъщери и да ги спаси от безчестие. 

Hикулден 
На днешния ден Българската пра-

вославна църква почита паметта на 
Свети Николай Мирликийски Чудо-
творец (Никулден) с голям църковен 
празник. Свети Николай, архиепископ 
Мирликийски е един от най- почита-
ните християнски светци. Покровител 
е на моряците и рибарите, и на бан-
кери. Народната традиция повелява 
обредният Рибник и хлябовете се 
освещават в църква или в къщи, а 

късове от тях се раздават на съседите. По-голямата част от рибника и хлябо-
вете задължително се изяжда на семейната вечеря. Трапезата на Никулден 
не се вдига през целия ден и е на разположение на гостите. Свети Никола 
е покровител не само на тези, които са кръстени на името му, той е личен 
и семеен покровител, на който се урежда семейно родов празник, наричан 
служба, молитва, черква. На този празник се канят роднини, кумове и съседи, 
и се освещава голяма трапеза, която завършва с песни и веселба. След при-
кадяването свещеникът взима опашката на обвития в квасено тесто шаран. 
Костите на никулденския шаран не се изхвърлят, а се изгарят, закопават в 
земята или се пускат в реката - вярва се, че така ще се опази и умножи пло-
дородието и семейното благополучие. Костта от темето на шарана, която е 
във формата на кръст и се нарича ”кръхче”, възрастните жени пришивали 
на капиците на децата, за да ги пази от зли сили и уроки. В деня на свети 
Никола на трапезата освен рибник и обредни 
хлябове, трябва да има и постни ястия: варена 
царевица, жито, постни сърми, чушки, боб. 
На Никулден празнуват Никола, Николай, 
Николина, Ненка, Нина. 

8 Декември 2018г., Събота,
Студентски празник 
Студентският празник - 8-ми декември се 

чества в България от 1916 г.
Свети Климент Охридски
 8-ми декември е денят на свети Климент 

Охридски по нов стил на календара.  Бъл-
гарската православна църква празнува деня на свети Климент Охридски по 
стар стил (25 ноември). Свети Климент Охридски е един от Светите Сед-
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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

-Тате, обичам морето, но не съм предполагал, 
че до него ще срещна голямата любов. – каза 
Стефан.
Баща му го погледна и се усмихна. Сложи едно 

дърво в камината и седна до сина си на големия 
диван и каза:

– Когато беше момче, точно на това искахме да 
те научим с майка ти. Да знаеш, че любов е тази 
обич, намерила те на място, което обичаш. А ти 
я търсеше на всяка цена, помниш ли? 

-Да! -отговори Стефан.
Баща му се усмихна и продължи:
– С майка ти много тъгувахме, когато те виж-

дахме, как се влюбваш, как се раздаваш. И после 
тези жени, в които беше влюбен си тръгваха, а ти 
страдаше заради несподелената любов. Но ти не 
ни слушаше. Явно трябваше сам да стигнеш до 
това, да го разбереш.
Възрастният мъж сложи още едно дърво в 

камината.
-Виж, момчето ми! Всеки открива любовта по 

свой начин. Аз, например, аз я намерих в огъня. 
В него се стоплих и разбрах, че топлинката е в 
основата на всяка обич. Така открих майка ти. 
Обичах я и още я обичам, макар и да не е сред нас.
Стефан погледна баща си в очите и каза:
– Морето, тате, един път е тихо, друг път е 

бурно. Как може да ме срещне с голямата любов, 
след като е толкова непостоянно? Няма ли и тя 
да си тръгне?
Баща му отново се усмихна и отговори:
– Да, сине! И е бурно, и е тихо. Но и е дълбоко. 

Само когато има дълбочина, тогава чувствата са 

истински. Морето е уникално. Приливът изхвърля 
излишния пясък и го оставя хората да го тъпчат. 
А отливът прибира водата и душата на морето е 
чиста. Там е любовта, която си заслужава.
Възрастният мъж отвори вратичката на камина-

та и разръчка с ръжена горящите дървета. Едно 
въгленче падна на килима. Стоян бързо стана от 
дивана, взе горещия въглен и го сложи в сандъ-
чето, в което хвърляха 
пепелта.

– Видя  ли? – каза 
баща му. -Видя ли, че и 
при огъня има излишни 
неща, които той не желае 
да са сред пламъците и 
ги изхвърля? Така е и при 
човек, Стефчо. Махаш 
ненужните хора в живота 
си. Изчистваш всичко, 
което ти носи тъга и ти 
пречи .  И  виждаш ,  че 
точно тогава, голямата любов те намира. Нали 
момчето ми?

-Да, тате!
Стефан се усмихна, прегърна баща си и двама-

та се отпуснаха на мекия диван. Наслаждаваха се 
на топлината в спокойната неделна вечер. Всеки 
със своите мисли.
За дълбочината.
За топлината.
За морето.
За огъня.
За истинската любов.

МОРЕ И ОГЪН – ЯВОР ПЕРФАНОВ

мочисленици и е считан за покровител на българското висше 
образование. През 1897 г. за годишен празник на Университета 
се предлага датата 3 октомври, на която се предвижда и помен 
на дарителите Евлогий и Христо Георгиеви. На заседанието 
си от 2 ноември 1902 г. Академичният съвет определя деня 
на св. Седмочисленици – 25 ноември за празник на Висшето 
училище. В Правилника на Университета от 1905 г. за пръв 
път е записан текстът, че 25 ноември, денят на св. Климент 
Охридски, става патронен празник на Университета. 

9 Декември 2018, Неделя,
Зачатие на Св. Анна
В  календара  на  православната 

църква този празник е тясно свързан 
с празника на Рождество на Пресвета Богородица. На него се 
почита зачатието на Св. Анна - майка на Богородица. Св. Анна 
се смята за покровителка на брака, семейството, майчинството, 
закрилница на девиците, вдовиците и бременните жени. Дълго 
време Йоаким и Анна нямали деца. Освен личната си мъка 
трябвало да понасят и обществения укор, тъй като бездетството, 
считано за Божие наказание, не се посрещало със съчувствие. 
С молитва и надежда дошла вестта за дългоочакваната рожба, 
която ще бъде наречена Мария. Църквата почита света Анна 
няколко пъти в годината: на 8 септември и 9 декември, когато 

празнуваме Рождеството на Пресвета Богородица и възпоменаваме Нейните родители 
- св. Йоаким и св. Анна. И на 25 юли - денят на успението (смъртта) й.

   DISCOVEREU: ОЩЕ 12 000 БЕЗПЛАТНИ БИЛЕТА ЗА 
18-ГОДИШНИТЕ, ЗА ДА ОТКРИЯТ ЕВРОПА 

Краен срок: 11 декември 2018 г. 
Всички младежи в ЕС, навършили 18 

години, ще могат до 11 декември 2018 
г. да кандидатстват за безплатен билет, 
който им дава възможността да пътуват 
из Европа между 15 април и 31 октомври 
2019 г. Първият кръг на DiscoverEU събра 
заедно хиляди млади хора, изграждайки 
по този начин истинска общност в цяла 
Европа. Участници, които никога не се 
бяха срещали преди, се свързаха чрез 
социалните медии и сформираха групи 
за пътуване от град до град или взаимно 
гостуване по домовете.
Кандидатите трябва да са навършили 18 години на 31 декември 2018 г. и да имат го-

товност да пътуват между 15 април и 31 октомври 2019 г. за максимален срок от 30 дни.
Заинтересованите лица ще трябва да кандидатстват през Европейския младежки 

портал.
Комисията за оценка ще оцени кандидатурите и ще подбере бенефициерите.
Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от подбора в средата на януари 2019 г.
Кандидатстването за втория етап на #DiscoverEU започва на 29 ноември 2018 г.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 29.11.2018 г.
14 .     -   – 215  

5    
118 , /   /   
69  /   
6 ,  /   
7 ,   /   
3       /   
1   /   
1    
1    ,  
2  /   
1 ,  /   
1  /   



 Въпрос: Здравейте. Мога ли да стана личен асис-
тент на майка ми, която е лежащо болна със 100% ин-
валидност. Работя на 6ч. по трудов договор. Досега не 
съм ползвала услугата. Имам ли право на 4 или 6 часов 
работен ден в тази услуга и имат ли граница доходите, 
респективно нейната пенсия и моята заплата? 
Отговор на МТСП: Към момента услуги в домашна 

среда се предоставят по Националната програма „Асис-
тенти на хора с увреждания“ (НП АХУ), по която се реа-
лизира дейност „Личен асистент“, както и от общините, 
които предоставят услугите „Личен асистент“, „Социален 
асистент“ и „Домашен помощник“. По НП АХУ лицата, 
които могат да бъдат назначавани като лични асистенти 
следва да са безработни, да са подпомагани по реда на 
чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане (ППЗСП) или да отговарят на условията 
за отпускането на месечна помощ по реда на чл. 9 от 
ППЗСП, както и да полагат постоянни грижи за хора с 
увреждания или тежко болни лица. Безработните лица 
могат да бъдат включвани в дейността „Личен асистент” 
и да участват в нея, ако отговарят и на следните условия: 
- да са членове на семейството или роднини по възходя-
ща или низходяща линия до втора степен, по съребрена 
линия до втора степен, роднини по сватовство до втора 
степен или съжителстващи лица по смисъла на §1, т. 2 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за социално под-
помагане; - да живеят в едно и също населено място с това 
на лицето, за което полагат грижи; - да не са придобили 
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на 
професионална пенсия за ранно пенсиониране. Лица, 
нуждаещи се от постоянни грижи, могат да бъдат лица 
с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност 
или вид и степен на увреждане, с определено право на 
чужда помощ, като трябва да отговарят и на следните 
условия: - месечният доход на член от семейството за 
предходния месец, преди месеца на подаване на заявлени-
ето-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер 
на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с 
Постановление на Министерския съвет (към момента 
ГМД е в размер на 75 лв.); - да не са регистрирани като 
еднолични търговци и да не са собственици на капитала на 
търговско дружество; - да нямат сключен договор за пре-
доставяне на собственост срещу задължение за издръжка 
и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, 
когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са 
учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора 
с увреждания; - да не са прехвърляли жилищен, вилен, 
селскостопански или горски имот и/или идеални части 
от тях срещу заплащане през последната 1 година, като 
общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния 
размер на ГМД за съответния период; - да са в състояние, 
при което не могат да се самообслужват; - да не ползват 
целодневно социални услуги на друго основание. За пре-
ценка за възможностите за включване в НП АХУ следва 
да се обърнете по компетентност към дирекция „Социално 
подпомагане“ по настоящ адрес на лицето. Имайте пред-
вид, че програмата е със срок на действие до 31.12.2018 
г., като параметрите за нейното изпълнение се определят с 
Националния план за действие по заетостта за съответната 
година. Националният план за действие по заетостта за 
2019 г. все още не е приет и съответно към момента няма 
яснота за условията и реда за изпълнението на програмата 
през 2019 г. Общините предоставят услугите по разрабо-
тените от тях условия и ред в рамките на изпълнението на 
процедура „Независим живот“ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и в съответ-
ствие с чл. 20 от Постановление на Министерския съвет № 
332 от 22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2018г. Общините имат 
различна организация за изпълнение на дейностите и 
различни условия за включване в тях. В тази връзка, за 
информация относно възможностите за предоставяне на 
услуги в домашна среда следва да се обърнете към общин-
ската администрация. Социални услуги се предоставят 
и от частни доставчици, регистрирани в Агенцията за 
социално подпомагане. Регистърът на доставчиците на 
социални услуги е достъпен на електронната страница 
на Агенцията (http://www.asp.government.bg/).

До 14-ти декември: 
ЗДДС
1.Подаване на справка-декла-

рация по ЗДДС, ведно с отчетни 
регистри и внасяне на дължи-
мия ДДС за данъчния период - 
месец ноември. 

2. Подаване на VIES-деклара-
ция от регистрирано лице, кое-
то е извършило вътреобщностни доставки,  доставки 
като посредник в тристранна операция (с изключение 
на получено авансово плащане (цялостно или частич-
но) от посредник в тристранна операция) или доставки 
на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително по-
лучените авансови плащания), с място на изпълнение 
на територията на друга държава членка за данъчния 
период – месец ноември.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
ноември 2018 г. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
3 - 9 декември 2018г., брой 48

ЗА EВТИНА „ГРАЖДАНСКА“
ЧИСТИМ 20 Г. ЛОШОТО ДОСИЕ

След въвеждането на новата система „бонус-малус“ 
при изрядно шофиране за период от 7 години водачът 
може да получи до 25% поевтиняване на застраховката 
„Гражданска отговорност“. Една година без нарушения 
ще означава с 10% по-евтина задължителна полица, 
съобщават от Комисията по финансов надзор (КФН).
Натрупаният негатив пък може да се чисти чрез при-

мерно шофиране, като всяка година без нарушение ще 
спада класа на колата с 1 пункт. Или с други думи - ще 
са необходими минимум 12 години, за да се изчисти 
оскъпяването с 400% или 19 години, за да се плаща 
най-ниската цена. Обмисля се и вариант малусът да 
бъде чистен срещу определена сума.
Нарушения като неправилно паркиране, каране в бус 

лентата или без фарове няма да се отчитат и да водят 
до поскъпване на застраховката. Точки обаче ще се 
отнемат за неправилно изпреварване, опасни маневри, 
неспазване на дистанция, шофиране в нетрезво със-
тояние, катастрофи с нанасяне на телесни повреди и 
причиняване на смърт на пътя.
По предварителни изчисле-

ния натрупване на 9 по-леки 
нарушения за година може да 
оскъпи „Гражданската отго-
ворност“ с до 400%. Според 
изчисленията на регулатора 
78% от собствениците на ав-
томобили (над 2 млн. коли) ще 
плащат по-евтина полица, тъй 
като ще попаднат в бонус класовете на новата система.

44%, или 1 млн. души, ще достигнат максималния 
бонус и ще плащат с 25% по-малко, или около 225 лв. 
(по сегашни цени). От регулатора очакват, че около 
18% от водачите ще попаднат в по-високия клас и ще 
плащат повече. По-конкретно максималното оскъпява-
не от 1200 лв. се очаква да плащат около 18 000 души.
От регулатора посочиха и конкретни примери. Оскъ-

пяването на „Гражданската отговорност” например при 
превишена скорост ще означава 10% над застраховката. 
Ако това нарушение е в населено място и сериозно 
надскача разрешената скорост, може да стигне и до 
30 на сто. Най-голямото наказание – плюс 400%, ще е 
заради тежки катастрофи с причинена смърт.
Сред най-дискутираните текстове са предложение-

то, ако една кола е със скъпа застраховка „Гражданска 
отговорност“, при продажба на машината новият 
собственик ще продължи да плаща висока премия, 
дори да е изряден шофьор.
От комисията обясняват, че все още се обсъждат 

различни варианти, но не се предвижда отпадането 
им, а по-скоро прецизиране на текстовете и въз-
можност за зануляване, но това трябва да се случи 
по начин, който да не допуска възможността да си 
прехвърлиш колата на някой близък или роднина и 
отново да продължиш да шофираш рисково.
Не е ясно какво ще се случва с нарушенията, за които 

наказателните постановления не са влезли в сила или 
се обжалват. Понякога този процес може да се раз-
простре в 2 календарни години, макар че нарушението 
фактически е направено само в едната, което ще окаже 
влияние на цената на застраховката и за бъдещ период. 
Освен това много хора не знаят, че са санкционирани, 
и разбират за това едва когато бъдат спрени на пътя 
от КАТ. Към днешна дата глобите към Пътна полиция 
имат и давност.

ДОБАВКИ КЪМ ПЕНСИИ   
Добавките, които се изплащат към пенсиите, отпус-

нати по част I от Кодекса за социално осигуряване са:
1. Добавка за чужда помощ (чл. 103 от КСО). Пен-

сионерите с трайно намалена работоспособност/вид и 
степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се 
нуждаят от чужда помощ, получават към определената 
им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната 
пенсия за старост.

2. Добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които 
е получавал починалият съпруг/съпруга (чл. 84 от КСО, 
чл. 49 от НПОС).
Пенсионерът има право на добавка от пенсията или 

сбора от пенсиите, които е получавал починалият съ-
пруг/съпруга, в размер - 26,5 на сто.
Когато починалият съпруг (съпруга) не е получавал 

пенсия, добавката се определя от пенсията или от сбора 
от пенсиите, на които починалият е имал право по реда 
на чл. 83 от КСО.
Добавката не може да се получава заедно с наслед-

ствена пенсия от същия наследодател.
Добавките към пенсиите, които се получават въз 

основа на други закони и нормативни актове са:
3. Добавка по Указ 1611 от 1985 г. Получава се от ли-

цата, пострадали в Отечествената война, с трета група 
инвалидност (от 50 до 71 на сто трайно намалена рабо-
тоспособност), които имат отпусната пенсия за военна 
инвалидност или пенсия за трудова злополука. Право 
на тази добавка имат и получаващите наследствена 
пенсия за загинали в Отечествената война.

4. Добавка за ветеран от войните (чл. 5 от Закона за 
ветераните от войните).
Ветераните от войните получават към пенсията си 

добавка в размер на социалната пенсия за старост.
Ветеран от войните е лице, което като военнослу-

жещ е взел непосредствено участие в бойни действия 
по време на война, водена от българската държава в 
защита на националните интереси и териториалната 
цялост на Република България. Качеството на вете-
ран от войните се удостоверява от Държавна агенция 
„Архиви“(чл. 3 от ЗВВ).

5. Добавка към пенсиите на лица, пенсионирани 
по условията на ПМС 40 от 1968 г. (чл. 46, ал. 4 
от отменения Закон за пенсиите). От 01.01.2000 г. 
не се отпускат такива добавки, но отпуснатите до 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2018г.

31.12.1999 г. включително продължават да се полу-
чават на основание § 8 от ПЗР на КСО.

6. Добавка на репресирани лица (чл. 9 от Закона за 
политическа и гражданска реабилитация на репре-
сираните лица/ЗПГРРЛ/). Размерът на добавката е в 
различен процент от средния размер на пенсията за 
осигурителен стаж и възраст за предходната година в 
зависимост от вида на репресията по чл. 1 от ЗПГРРЛ 
и продължителността ѝ.
Добавките, изплащани към пенсиите отпуснати 

по част I от КСО, се получават включително и над 
ограничената на максимален размер пенсия или сбор 
от пенсиите.

НОВ НАЧИН НА ПОДПИСВАНЕ НА
ДДС ДОКУМЕНТИТЕ  

От 27 ноември 2018 г. НАП акту-
ализира платформата за подписване 
на документи и данни по ЗДДС с цел 
безпроблемна работа с актуалните 
версии на всички популярни уеб 
браузъри - Internet Explorer, Microsoft 
Edge, Google Chrome и Mozilla Firefox. Актуализаци-
ята се отнася за всички документи и данни, подавани 
по електронен път в НАП по реда на ЗДДС и изисква 
наличие на Java, версия 7 или по-висока. По този на-
чин се уеднаквява подаването на данни по електронен 
път към НАП и се гарантира качеството и сигурността 
на е-услугите на Агенцията.
С пълните инструкции за подписване на документи, 

можете да се запознаете в Портала за е-услуги на НАП.

СРОК: ДО 15 ДЕКЕМВРИ
ПРОМЕНЯМЕ АВАНСОВИЯ КОРПОРАТИВЕН 

ДАНЪК ЗА 2018Г. БЕЗ ЛИХВИ
До 15-ти декември се внася последната месечна 

или тримесечна авансова вноска за корпоративен 
данък за 2017 г. Същевременно това е последният 
срок, в който фирмите имат възможност да направят 
корекция на декларираните от тях авансови вноски 
за 2017 година, за да не надвнесат ненужно данък 
или за да не плащат лихви към НАП при определени 
несъответствия на вноските. 
Често в практиката прогнозираните авансови внос-

ки за корпоративен данък по ЗКПО се оказват доста 
по-високи или по-ниски от дължимия годишен данък. 
Това може да доведе до начисляване на лихви от стра-
на на НАП или пък до нужда от възстановяване на 
данък, съпроводено с данъчни ревизии или проверки. 
В тази връзка, законодателят е дал възможност на 

предприятията сами да намаляват или увеличават 
своите авансови вноски през годината, когато смятат, 
че те ще се различават значително от дължимия го-
дишен корпоративен данък. Намалението, съответно 
увеличението на авансовите вноски се ползва след 
подаването на декларация за промени на авансовите 
вноски. 
Как можем да по-

могнем? 
В помощ при ана-

лизът за това каква да 
бъде прецизираната 
авансова вноска, ние 
Ви предлагаме едно 
от често използваните 
онлайн приложения.
Чрез този калкулатор можете лесно и бързо да 

направите точни изчисления и съпоставка, за това 
какво да бъде увеличението/намалението на авансо-
вата вноска (тримесечна или месечна), така че НАП 
да не начислява лихви, ако е декларирано по-малка 
авансова вноска, и съответно колко е надвишението 
при внесени по-високи авансови вноски и отчетена 
реално по-ниска данъчна печалба.
Кога се дължат лихви при неточно прогнозирани 

авансови вноски?
Лихви ще се дължат:
• За месечните авансови вноски, когато дължимият 

годишен корпоративен данък надвиши с над 20% 
сумата от определените авансови вноски;

• За тримесечните авансови вноски, когато 75% 
дължимия годишен корпоративен данък надвиши с 
над 20% сумата от определените авансови вноски.
За да избегнем лихвите, както и за по-добра съпос-

тавка на сумите, ние сме предвидили в приложението 
прецизно изчисление на: 

• Сумата на превишението на авансовите вноски над 
данъка, съответстващ на новата прогнозна печалба;

• Сумата която, ако годишният корпоративен данък 
не превиши, то няма да се начисляват лихви от НАП 
върху превишението;

• Сумата която, ако годишната данъчна печалба не 
превиши, то няма да се начисляват лихви от НАП 
върху превишението;

• Изчисленията при намаление с 20%, за още по-
точни сметки. 
Кои предприятия не внасят авансови вноски през 

годината?
Не всички предприятия са задължени да правят 

авансови вноски. Данъчно задължените лица, които 
са новообразувани (без новообразуваните, чрез прео-
бразуване) и тези, чиито нетни приходи от продажби 
от предходната година са по-малко от 300 000 лева, 
не правят авансови вноски за корпоративния данък. 
Месечни авансови вноски правят данъчно задълже-
ните лица, чиито нетни приходи от продажби от пре-
дходната година надхвърлят 3 000 000 лева, а всички 
останали данъчно задължени лица правят тримесечни 
авансови вноски.



НЕЩА, КОИТО НЕ БИВА ДА ПРАВИТЕ, 
АКО СТЕ ХРЕМАВИ 

1. Не слагайте ръка пред устата си, когато кихате
Забравете за доброто възпитание, защото по пръстите 

на ръката ви ще останат частици, които ще заразят всич-
ко, до което се докоснат след това. Разбира се, частици-
те, които изстрелвате във въздуха с кихането, могат да 
заразят колегите ви, но всъщност те се отлагат на пода и 
бързо изсъхват, докато в ръката ви са на топло и могат да 
просъществуват цели три часа. По същата логика, когато 
посещавате болен от грип, избягвайте да докосвате пред-
метите около него.
Кихайте и кашляйте в хар-

тиена кърпичка, която веднага 
след това изхвърлете. Ако все 
пак кихнете в дланта си, ведна-
га си измийте ръцете!

2. Не стойте в прекалено топли помещения
Хремата и грипът имат репутацията на зимни заболя-

вания. Заради студа ли? Не е сигурно. Във Великобри-
тания са проведени изследвания с доброволци, подло-
жени на риновируси. Някои от тях останали на топло, 
а други – навън, с крака, потопени в студена вода. Про-
центът на разболелите се от хрема бил еднакъв и в две-
те групи. Всъщност хремавите са повече през зимата и 
есента, защото тогава повече се стои в затворени поме-
щения. Ситуацията се усложнява от някои отоплителни 
системи без вентилация и от развитието на плесени, ко-
ито задълбочават респираторните проблеми.
Проветрявайте редовно помещението, в което се на-

мирате – хладният въздух прогонва микробите. Нама-
лете отоплението, защото по-топлият въздух изсушава 
лигавицата на очите, носа и гърлото, а това са първите 
бариери пред вирусите и затова трябва да са в добро 
състояние.

3. Не тичайте веднага при лекаря
Въпреки че вече почти всички хора знаят, че антиби-

отиците не помагат срещу грип и хрема, тези лекарства 
продължават да бъдат излишно предписвани. Антиби-
отиците убиват бактериите, включително и полезните, 
които са нужни за функционирането на имунната систе-
ма. В същото време вирусите продължават да си живеят 
необезпокоявани. Разбира се, ако неразположението ви 
продължава повече от седмица и секретите от носа са 
гъсти и жълтеникави, ще се наложи да се срещнете с 
лекаря, защото може би това е начало на синузит.
Правете редовно промивки на носа с морска вода или 

физиологичен разтвор, каквито можете да си набавите 
под формата на спрей от всяка аптека. Инхалациите с 
ароматни масла от билки също дават отличен резултат. 
Не прекалявайте със съдосвиващите спрейове за нос. 
При главоболие пийте парацетамол. Можете да прие-
мате и комбинирани лекарства, които действат едновре-
менно срещу болки, температура и хрема. Някои от тях 
съдържат допълнително витамин С.
Ако симптомите не отминават за една седмица, все 

пак трябва да отидете на лекар. Приемът на антибиоти-
ци трябва да се съчетава с пробиотици и с консумация 
на кисело мляко – това ще стимулира полезните чревни 
бактерии.

4. Не гладувайте
Много разпространената идея, че при неразположе-

ние трябва да се яде малко, е напълно погрешна! За да 
се брани, тялото има нужда от хранителни вещества. 
Най-добре е да се вслушвате в гласа му. Щом усетите 
глад, хапнете. Освен това при температура и изпотяване 
има опасност от обезводняване, така че трябва постоян-
но да приемате течности.
Пийте вода, консумирайте супи и бульони, сезонни 

плодове и зеленчуци. Наблегнете на продуктите, богати 
на антиоксиданти /бетакаротин и витамин С/.

5. Не се правете на свръхчовек
Стресът и липсата на сън отслабват имунната систе-

ма. Ако освен това ви нападне хрема, не започвайте да 
се тъпчете със стимуланти, за да продължите в обичай-
ния си ритъм. Починете си!
Ако хремата ви е много силна, останете си вкъщи 2-3 

дни. Ако е умерена, просто забавете малко темпото и 
внимавайте да не заразите колегите си! Почивката не 
означава да лежите. Не забравяйте, че физическата ак-
тивност стимулира имунитета.

КАКВО ДА НАПРАВИМ,
АКО РОЗАТА В САКСИЯТА СЪХНЕ                     

Стайните рози са обикновени цветя, които предпочи-
тат да се развиват на открито, но са поставени в сак-
сии. Дори малките магазини отдавна са се научили да 
използват всички предимства на красивата опаковка и 
правилното доставяне. 
Когато човек, който получава като подарък жива роза, 

премахва опаковка у дома, красиво цъфтящото расте-
ние започва да съхне бързо, листата му падат (понякога 
непосредствено след закупуването те вече са частично 
сухи от скритата страна). Временната опаковка изпъл-
нява важна функция за задържане на влага и прикрива-
не на съществуващите дефекти. Ако не искате да чакате, 
докато опадат всички листа на поредната роза, веднага 
след като получите подаръка, направете следното: 

1. Изрежете всички долни листа с ножица и тези, кои-
то вече са започнали да изсъхват, и онези, които все още 
изглеждат здрави. Поради лошата циркулация и висока 
влажност на въздуха, която е концентрирана в долната 
част на саксията в опакованите растения, на по-ниските 
издънки почти е сигурно наличието на гъбни болести. 

2. Когато отрежете долните листа, може да ви изне-
нада и друго. Вместо едно растение в саксията може да 
са засадени няколко наведнъж. По този начин произво-
дителят се опитва да създаде илюзия за буйно, добре 
развито растение. Желателно е веднага да разсадите ро-
зите в отделни саксии. 

3. Важно е да знаете, че 
растенията от оранжериите 
се поливат със стимулатори 
за растеж преди продажбата. 
Ако искате да запазите живо 
растението, незабавно отре-
жете цветовете, които вече са 
отворени и всички пъпки. 

4. В резултат на всички манипулации ще имате малко 
растение без пъпки и ниско разположени листа. Сега 
вече розата има шанс да оцелее при домашни условия 
(лошо осветление, сух въздух, неподходящо поливане и 
подхранване). 

5. Извадете растението от саксията (най-вероятно тя 
ще бъде изпълнена с корени, което показва остър не-
достиг на място за развитие). 

6. На дъното на новата саксия поставете добър дре-
наж. Не вземайте най-евтината почвена смес. След за-
саждането, уплътнете повърхността с ръце. 

7. Ако в основата на стъблото има почерняване, то те 
незабавно трябва да бъдат отрязани до здрава зелена 
тъкан и да бъдат третирани с фунгицид. 

8. Пресадените растения трябва да се държат на мяс-
то с расеяна светлина. 

9. Не забравяйте редовно да опръсквате надземната 
част с пулвелизатор, за да компенсирате липсата на вла-
га във въздуха на апартамента. 

10. За да е сигурно оцеляването, е желателно първо-
начално да се създадат парникови условия за растение-
то. Един прост парник може да бъде направен от обър-
ната пластмасова бутилка. 

РЕЗИТБА ЗА ПЛОДОДАВАНЕ
ПРИ КОСТИЛКОВИТЕ ВИДОВЕ      

Костилковите видове се режат различно от семко-
вите. Първите дават плод върху клони от предната го-
дина, а вторите - върху двугодишни и по-стари клони.
Пример: Ако имате средно развито ябълково дърво, 

през зимата му направете резитба на три пъпки – съ-
кратете клонките на три пъпки (това са органите за 
размножаване). Ако дървото ви е много развито, ос-
тавяйте по-дълги клонките, като запазите повече от 
три пъпки. Ако е слабичко, го подрежете повече, като 
запазите само две пъпки на клонче.
Така се режат семковите овощни видове. Най-горни-

те две пъпки, които получават повече сокове, ще дадат 
дървесна маса, докато най-долната ще дадат плодни 
цветчета, а после и плод.
През лятото прищипете двете най-горни пъпки, ко-

гато имат по 5 листа.
За всеки плод трябват средно 40 листа.
Оставете по 4-5 листа над плодовете, иначе те могат 

да се напукат от много сокове.

3 - 9 декември 2018г., брой 48

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.

СМИНДУХ - ПРИРОДЕН ЗАМЕСТИТЕЛ
НА РИБЕНОТО МАСЛО       

Сминдухът може да се полз-
ва като заместител на рибето-
ното масло при скрофулоза, 
рахит, анемия, неврастения, 
подагра и диабет. 
Препоръчителната доза е от 

2 ч.л. смлени семена дневно, 
приемани с бульон, мляко или мармалад. Можете също 
така да накиснете 2 ч.л. от семената за една нощ и да 
ги изядете със салати, супи или други ястия. 
То е добро превантивно средство срещу захарна бо-
лест, особено ако имате предразположеност към него 
заради фамилна обремененост или начин на живот. 
Семена на сминдуха съдържат няколко важни за здра-
вето на човек алкалоида, които стимулират апетита. Те 
са богати на фосфати, лецитин и клетъчен албумин. 
Билката има следните натурално-терапевтични ефекти: 
ароматичен, афродизиак, стягащ, газогонен, успоко-
яващ, диуретичен, облекчаващ менструалния цикъл, 
релаксиращ, лактогонен, хранителен и тонизиращ. 
Сминдухът се препоръчва още при диспепсия и 
загуба на апетит, диария, леки форми на дизентерия, 
колики, газове, ревматизъм, увеличен черен дроб 
и далак, хронична кашлица, повръщане при леко 
хранително натравяне. 
Лечебната билка се препоръчва и при косопад, като 
смлените семена могат да намалят косопада и да 
стимулират порасването на нова коса. Добре е да се 
нанасят върху главата във вид на паста. 
При бяло течение глобули от сминдух действат добре 
на вагината и уретрата. 
При възпалено гърло е добре да се направи гаргара с 

1 ч.л. сминдух на прах и 1ч.ч. вода.
Лапи от билката се ползват при отоци и подагра, а 
също невралгия, ишиас, подути лимфни възли, рани, 
циреи, фистули и други кожни раздразнения. 
Рани по ходилото се повлияват много добре от лапи 
със сминдух.
Приготвен като чай действа добре срещу киселини в 
стомаха, излишък на жлъчни сокове, подуване и др.

 „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: 
0879/12-18-04 или 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 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Един си вървял през полето, бил много жаден и гледа 
един кладенец. Не се виждало дали има вода в него и той 
решил да пусне камъче. Пуснал едно - нищо, второ пак нищо 
не се чуло. Огледал се и видял една релса, грабнал я и я 
хвърлил в кладенеца и току чул странен тропот зад гърба 
си. Обърнал се и гледа един овен с пълна скорост тича към 
него. Направил той две крачки в страни и овенът скочил в 
кладенеца. След 5 минути един овчар идва и пита човека:

- Абе да си виждал един овен тука наоколо?
- Да видях го, засили се и скочи в кладенеца.
Овчарят помисли и казал:
- Е кък ше скочи у кладенеца бе, я го бе вързал за една 

релса!?

САЛАТА С ВАРЕНИ КАРТОФИ И МЛЕЧЕН СОС  
Продукти: 

• 4 средно големи варени картофа
• 2 домата
• 2 краставици
• 2 твърдо сварени яйца
• около 100-150 гр. кашкавал
• около 100 гр. шунка
• 1 консерва сладка царевица (300-340 гр.)
• сол и черен пипер на вкус
|Приготвяне: Във всяка пор-

ция наредете продуктите както 
следва:

1. 1 картоф на кубчета, който 
да поръсите със сол и черен 
пипер.

2. 1/2 домат и 1/2 краставица 
във сяка порция.

3. Сложете по около шепа царевица във всяка чиния, 
а след това шунката и кашкавала.

4. Най-отгоре настържете яйцето на фино ренде.
Продукти за млечен сос за 4 порции:: 

• 1 ч.ч. кисело мляко
• 2-3 с.л. майонеза
• 2 с.л. горчица (трапезна за по-мек вкус, дижон-
ска - за по-силен)
• 2-3 ск. чесън + 1 ч.л. ябълков оцет
 |Приготвяне: 1. Счукайте чесъна с малко сол и доба-
вете ябълковия оцет. Разбъркайте. Оцетът ще подсили 
чесновия вкус на млечния сос.
2. Добавете майонезата и горчицата и разбъркайте до-
бре, за да не се получат топчета.
3. Накрая изсипете предварително разбърканото кисело 
мляко.
4. Приберете в хладилник за поне 1-2 часа, за да си пусне 
чесънът аромата.


