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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

С П И С Ъ К
На дарителите и дарените средства за периода

на второ четиримесечие на 2019 година в Общински фонд
„С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”

На основание чл.14, Глава трета от 
Вътрешен правилник на Общински 
фонд „С един лев в помощ на болните 
деца от община Сатовча”  Ви предос-
тавям следната информация за второ 
четиримесечие на 2019 година:
За периода от 01.05.2019 – до 

31.08.2019 година в Общински фонд 
„С един лев в помощ на болните деца 
от община Сатовча” са постъпили 
общо 4 499,57 лева. По решение на 
Комисията за второ четиримесечие на 
2019 година са разходвани средства в 
размер на 1 500,00 лева. 
Общо постъпили в сметката на Фон-

да до 31.08.2019 година са 141 128,55 

лева. Общо изплатени по решение на 
Комисията към 31.08.2019 година са 
94 479,67 лева. Общо подпомогнати 
от Фонда 60 деца, от които 17 допъл-
нително. Към същата дата наличните 
средства в набирателната сметка на 
Фонда са в размер на 46 648,88 лева. 
Приложение: 
Списък на дарителите и дарени-

те средства към 31.08.2019 година.
Председател на Комисия към Об-

щински фонд
„С един лев в помощ на болните 

деца от Община Сатовча” и Кмет 
на община Сатовча
д-р Арбен Мименов

е чл 14 Глава трета от лелевва Общо изплатени по решение на14 Г ОбОб
II

2019

2019 4 499,57

2019 6 966,94

01.08.2006 31.08.2019 . 141 128,55

КАК ДА ПОДГОТВИМ КОЛАТА ЗА ЗИМАТА  
Водачите трябва да отделят малко време и пари и да подготвят автомо-

била си за зимата, тъй като живакът на термометъра показва все по-ниски 
стойности. Пътните експерти съветват да направим поне осем неща, за да 
сме спокойни за техническото състояние и стабилността на колата си през 
студените месеци.

1. Гуми
Препоръчително е през зимния сезон 

да използвате зимни гуми, които имат 
по-различна каучукова смес и имат 
специфичен рисунък на протектора, 
заради което са много по-ефективни 
от летните при сняг, поледица и ниски 
температури. При температура под 7 
градуса по Целзий, каучукът се втвър-
дява и еластичността на гумите нама-
лява. Спирачният път на колата, дори 
при суха настилка, се увеличава, а при 
мокра – с метри.
Експерти препоръчват смяната на гу-

мите да се извърши през октомври или 
в началото на ноември, когато средните температури паднат за постоянно. 
Не трябва да чакаме падането на първия сняг. Уверете се, че гумите не са 
прекалено стари и че грайферът е достатъчно дълбок (поне 4мм).
Проверете налягането на гумите и го поддържайте в оптималните му гра-

ници, тъй като всяко понижаване на температурите се отразява и на наляга-
нето в гумите.

2. Акумулатор
Акумулаторът е особено чувствителен при ниските зимни температури. 

Добре е да проверите състоянието му преди началото на зимата и при не-
обходимост да го заредите или да го смените с нов. Дори и да е в добро 
състояние, ако не използвате автомобила си всеки ден студът може да ви изи-
грае лоша шега. Тогава ще трябва да зареждате акумулатора си периодично. 
Погрижете се клемите да са чисти от окис и корозия, както и да контактуват 
добре, и без луфтове.

3. Масло и филтри
Ниските температури сгъстяват маслото и водят до по-трудното и непълно-

ценно мазане при стартиране, и при студен двигател. Ако е наближил момен-
та за смяна на маслото на автомобила, направете го преди студовете.
Хубаво е да смените горивния и въздушния филтър, за да не затормозявате 

допълнително работата на двигателя. Би било добре да се смени и ангренаж-
ния ремък, ако изглежда износен. Смяната на въздушния филтър на купето 
пък, ще Ви осигури добре функциониращо парно и по-добро обдухване на 
потящите се стъкла.

4. Чистачки и течност за чистачки
Ако чистачките ви „мажат“ сега, ще мажат още повече през зимата, когато 

няма да се борят само с вода, но също с кал и луга. Комплект пера не е скъп, 
а добрата видимост е важна.
Сипете зимна течност за чистачки, която сте сигурни, че няма да замръзне, 

тъй като това може да доведе до спукване на казанчето и тръбичките. След 
като налеете зимната течност, изпръскайте старата от системата и настройте 
пръскалките.

5. Антифриз
Трябва да проверите дали нивото му е нормално и при нужда да долеете. 

Нужно е обаче да сте сигурни, че течността няма да замръзне дори и в най-
студените зимни нощи, за да предотвратите скъпо струващи ремонти. Най-
лесно е да не се занимавате сами, а да закарате колата в сервиз, където да 
проверят качествата на антифриза.
Най-лесният начин за проверка на охлаждащата течност в домашни усло-

вия е като издърпате малко с голяма спринцовка и я оставите във фризера за 
едно денонощие. Ако след това антифризът не се е сгъстил драстично, може 
да сте спокойни.

6. Подгревни свещи
Подгревните свещи при дизеловите двигатели са незаменими помощници 

при палене при отрицателни температури. Проверете свещите в сервиз и ги сменете 
ако има проблеми. Най-добре ги сменете всичките заедно, тъй като подгревните све-
щи имат определен живот и ако си е заминала една, вероятно много скоро ще се случи 
и с другите.

7. Резервоар
Поддържайте нивото на резервоара поне на половината. В случай, че закъсате и 

трябва да чакате, няма да се налага да стоите на студено поради малкото гориво, което 
е останало.

8. Гумени уплътнения
Препоръчително е и да намажете уплътненията на вратите със специални силиконо-

ви смазки или с течен парафин. Така ще предотвратите евентуалното им замръзване 
през зимата.

9. Допълнителни аксесоари
Добре е да имате и следните допълнителни аксесоари през зимния сезон:
Вериги за гумите.
Четка/метличка за сняг и стъргало за лед. Не е зле да има и малка лопатка за сняг.
Кабели за подаване на ток.
Ръкавици и топло одеяло и зимни обувки ако ще пътувате надалеч извън населени 

места в студено или лошо зимно време.
Резервна течност за чистачките.
Въже за дърпане.
За да защитите боята и лаковото покритие от солта и лугата по пътищата, които 

засилват корозията , може да ваксирате автомобила преди зимния сезон.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

28 Октомври 2019, Понеделник,
 Имен ден празнуват Лъчезара/Лъчезар
 На 28 октомври имен ден празнуват всички, които носят името Лъчезара/ 

Лъчезар. На този ден православната църква почита паметта на Св. велико-
мъченица Параскева, Св. мъченици Терентий и Неонила и чадата им, Св. 
преподобни Стефан Саваит и Св. Димитрий Ростовски. 
Международен ден на анимацията 
Отбелязва се от 2002 г. по инициатива на Международната 

асоциация на анимационното кино. Годишнина от първата 
прожекция /1892/ в Париж, Франция, на т. нар. светлинни 
пантомими, осъществена с прожекционен апарат - пракси-
носкоп, дело на френския художник и фотограф Емил Рейно.

29 Октомври 2019, Вторник,
 Ден на бесарабските българи
 Датата е избрана през 1938 г. от потомците на бесарабските и таврийските 

българи по повод 100-годишнината от освещаването на катедралния храм 
„Свето Преображение господне“ в град Болград, Румъния (29 октомври 
1838 г.). Тогава се ражда инициативата 29 октомври (16 октомври ст. ст. ) 
да бъде Ден на бесарабските българи. В изграждането на храма е вложен 
доброволният труд на 10 000 преселници от българските земи. Храмът се 
освещава от бесарабския владика архиепископ Кишиневски в присъствието 
на хиляди хора - домакини и гости от 82-те български колонии, а тържествата 
по този повод продължават четири дни. Тогава за пръв път зазвъняват петте 
големи камбани на новия храм. Тази част на Бесарабия е била в пределите на 
Руската империя, а българските преселници са имали статут на колонисти. 
Основните бежански вълни на масово преселване отвъд Дунава съвпадат с 
многобройните руско-турски военни конфликти и са мотивирани от руската 
протекционистична политика спрямо изселващото се население от поробена 
България. Така в края на 18 и през 19-и век около 400 000 българи се пре-
селват в княжествата Влашко, Молдова и Бесарабия. Съгласно дадените им 
права и привилегии, организират свои колонии, основават градовете Болград 
и Комрат, както и 64 села. 
Световен ден за борба с псориазиса
 Отбелязва се от 2004 г. по инициатива на Меж-

дународната федерация на дружествата за борба с 
псориазиса. Близо 125 млн. души по света страдат 
от това заболяване. 

30 Октомври 2019, Сряда,
 69 години от рождението на Марадона
 69 години от рождението на Марадона - Диего Ар-

мандо Марадона /1960/, аржентински футболист. За 
националния отбор на Аржентина Марадона има 91 
мача и 34 гола. На Световното първенство в Мексико 
през 1986 г., Марадона извежда Аржентина до световната купа (на финала 
Аржентина побеждава Западна Германия с 3-2). Един от най-запомнящите 
се мачове на Марадона, а и в историята на футбола, е четвъртфинала срещу 
Англия. В този мач Марадона отбелязва 2 гола, един от които с ръка. След 
мача Марадона произнася знаменитата фраза: „Ако е имало ръка, това е била 
ръката на Бога“. От тогава наричат гола „Божията ръка“. Главният съдия Али 
Бин Насер признава гола след консултация със страничния съдия българина 
Богдан Дочев. Вторият му гол в същият мач, е считан от мнозина за един от 
най-красивите - след грандиозен спринт през цялото игрище, финтирайки 
шест английски играчи. ФИФА определя това попадение като „Голът на 
века“. Марадона е избран от ФИФА за най-добър футболист на Световното 
първенство през 1986 г. През последните години Марадона открито показва 
съпричастност към левите идеологии - сприятелява се с кубинския лидер Фи-
дел Кастро, докато се лекува в Куба. На левия си крак има татуиран портрет 
на Кастро, а на дясното си рамо - на Че Гевара. Марадона е привърженик и 
на венецуелския президент Уго Чавес. През 2005 г. посещава Венецуела за 
среща с Чавес. След срещата Марадона заявява, че е дошъл с цел да се срещне 
с „велик човек“, но се е срещнал с един „гигантски човек“.

 Ден в памет на жертвите на политическите репресии
 Отбелязва се от 1991 г. с Постановление на Върховния съвет на РСФСР 

от 19 октомври 1991 г. Годишнина от гладната стачка /1974/ на затворниците 
от лагерите в Мордова и Перм в знак на протест срещу политическите ре-
пресии в СССР. 

31 Октомври 2019, Четвъртък,
 Отпускане на целеви помощи за отопление
 Краен срок за подаване на молби-декларации в дирекциите „Социално под-

помагане“ за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 
2019/2020г. Молбите се приемат от 1 юли 2019 г. в дирекциите по постоянен 
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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

В моменти на трудности всички се нуждаем 
от думи, които да ни върнат вярата. В рубри-
ката ни „Притчи, мъдрости, цитати“ споделяме 
няколко китайски поговорки, които ще променят 
нагласата ви относно трудните моменти.

„Едно щастие разпръсква хиляди скърби.“
Колкото и да ни се иска, щастието не може 

да бъде вечно край нас. Случват ни се и неща, 
които ни натъжават. И все пак, щастието е по-
силно от скръбта. Един момент на щастие може 
да ни накара да се справим по-лесно с тъгата.

„Не можеш да попречиш на птиците на тъгата 
да минат над главата ти, но можеш да им по-
пречиш да свият гнездо в косата ти“.
Тъгата идва в живота ни неканена и тя винаги 

наранява. Но от нас зависи дали ще � позволим 
да се задържи или ще се поучим от нея и ще 
продължим напред в живота.

32 непалски мъдрости
„Невидимата нишка свързва онези, които са 

предназначени да се срещнат, независимо от 
времето, мястото или обстоятелствата. Нишка-
та може да се разтегне или заплете, но никога 
няма да се счупи. Бъдете отворени за всяка 
нишка, която идва в живота ви, за златните и не 
толкова ценните – за да можете да ги вплетете 
в блестящ и красив живот.“
Не се срещаме случайно. След някои хора ни 

остават щастливи спомени, след други болка. И 
в двата случая не можем да предотвратим тези 
срещи, а само да се учим от тях, да използва-
ме мъдростта, за да бъдем по-щастливи и да 
направим живота си по-смислен.

Притча за какво се случва, когато си крещим
„Няма значение колко бавно се движиш, стига 

да не спираш.“
Когато се движите към целта си, не бър-

зайте. Много по-добре е да отделяте време, 
за да обмисляте действията си. Движете се 
равномерно, дори и да се забавите, това не е 
проблем, стига да не се откажете.

„Човекът, който покорява планини, започва с 
премахването на малките камъни.“
Великите неща никога не се постигат навед-

нъж. Всичко голямо изисква много упоритост. 
Ако искате да постигнете мечтите си, трябва 
да продължавате да правите всеки ден малки 
стъпки. Постоянството ще ви помогне да пре-
махвате малките камъни по пътя си.

„Силните ветрове са безсилни да навредят 
на водата в дълбокия кладенец.“
Ако дълбоко в себе си вярвате във възмож-

ностите си, бурите, които се опитват да ви 
разкъсат отвън, няма да повлияят на себео-
ценката ви.

6 КИТАЙСКИ ПОГОВОРКИ ЗА ТРУДНИТЕ МОМЕНТИ 

адрес. Право на помощ имат всички лица и семейства, които за последните шест месеца 
имат доходи, по-ниски или равни на диференцирания минимален доход за отопление и 
отговарят на условията, посочени в чл.10 и чл.11 от Правилника за прилагане на Зако-
на за социално подпомагане. В молбата-декларация задължително се заявява видът на 
ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, 
като при отопление с електроенергия и топлоенергия се прилага и последната платена 
фактура. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - от 
1 ноември 2019 г. до 31 март 2020 година.

 Ден на вси светии (Хелоуин)
 Католически празник, утвърден от папа Григорий Четвърти през 

853 г., като ден за почит към всички християнски светци и мъчени-
ци. Отбелязва се в нощта срещу 1 ноември. Особено е популярен 
в Ирландия, Великобритания, САЩ и Канада. Предполага се, че 
тържествата на този ден са свързани с древна келтска традиция. 
На 1 ноември келтите празнували Нова година - Самейн. Те вяр-
вали, че в нощта срещу Нова година се отваря границата между 
мъртвите и живите, а сенките на умрелите през изминалата година 
навестяват Земята. Тези души търсели живи тела, в които да се 
вселят. Затова живите се маскирали с животински кожи и страшни маски с надеждата 
да уплашат привиденията и да се предпазят от тях. Оставяли им храна отвън, за да не 
влизат в домовете им. След това се събирали около големи огньове, запалени от жреците. 

1 Ноември 2019, Петък,
 Ден на българската журналистика 
Отбелязва се с решение на 6-ия конгрес на Съюза 

на българските журналисти (1981) в Деня на народ-
ните будители. На този ден през 1891 г. излиза бр. 
1 на в. „Работник“. 
Ден на народните будители 
Посветен на делото на книжовниците, просвети-

телите, борците за национално освобождение съх-
ранили духовните ценности и морал на българската 
нация през вековете. Сред тях са имената на : Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, 
Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван 
Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков 
Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, 
Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българ-
ско самосъзнание. За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 г. в 
Пловдив. От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис Трети е обявен за общонационален 
празник в памет на заслужилите българи. През 1945 г. е забранен. Честването му се 
възстановява със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-ото Народно 
събрание на 28 октомври 1992 г., когато е обявен официално за Ден на народните буди- 
тели и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната.

 2 Ноември 2019, Събота,
 Годишнина от началото на Сръбско- българската война
 На 2 ноември 1885 г. (14 ноември по нов стил) 

сръбският крал Милан обявява война на Бълга-
рия. Формален повод за това е недоволството на 
Сърбия от извършеното на 6 септември 1885 г. 
Съединение на Източна Румелия с Княжество 
България. На 5-7 (17 - 19 по нов стил) ноември 
сръбските войски са разбити при Сливница и 
започват да отстъпват; на 10 ноември (22 нов 
стил) те са разбити отново при Драгоман, на 
11-12 ноември (23-24 нов стил) - при Цариброд. 
На 15 ноември (27 нов стил) българската армия 
завладява Пирот. Тази война остава в историята като „войната на генералите срещу 
капитаните“ - сръбското правителство разполага с 60-хиляден военен контингент и 
500 оръдия. В първите няколко дни на войната сръбските войски бързо навлизат в бъл-
гарската територия. Срещу тях действат незначителни български части, които обаче 
не позволяват на сръбските войски да преминат линията Драгоман - Сливница. След 
съсредоточаване на българските главни военни сили започват ожесточени боеве в ра-
йона на Сливница. След тридневни сражения (5-7 ноември стар стил и 17-19 по нов 
стил) сръбските войски са разбити и принудени да отстъпят. Победата на българските 
войски при Сливница решава изхода на войната в полза на България. Голяма заслуга 
за тази победа имат подполковник Д. Николаев, командващ Източния корпус, майор А. 
Гуджев, командващ Западния корпус, и други български военачалници. В следващите 
дни сръбските войски започват да понасят поражения и на другите военни сектори - 
при Драгоман, Цариброд и др. Защитниците на Видинската крепост под командването 
на капитан Ат. Узунов не допускат нейното завземане от противниковите войски. След 
пораженията при Сливница, Драгоман, Цариброд и др. крал Милан се принуждава да 
отправи апел до правителствата на западните велики сили да се намесят незабавно и 
спрат настъплението на българите в пределите на неговата страна. В същото време 
сръбският владетел заповядва на своите войски да отбраняват Пирот. На 16 ноември (28 
по нов стил) 1885 г. Австро-Унгария, Русия и Германия отправят ултиматум за спиране 
на войната (ултиматум на Кевенхюлер), приет от България. На 7 декември 1885 г. във 
Виена е подписано примирие, а на 19 февруари 1886 г. - Букурещкият мирен договор, 
който слага край на Сръбско- българската война и възстановява довоенното положение.



при същия работодател през последните 10 години от 
трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брут-
ното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. 
Според ал. 4 на чл. 222 от КТ, алинея 3 се прилага и 
когато при прекратяване на трудовото правоотноше-
ние работникът или служителят отговаря на условията 
за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст 
в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално 
осигуряване /КСО/. Съгласно чл. 68а, ал. 2 от КСО, 
лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по 
чл. 68, ал. 2, могат по тяхно желание да се пенсионират 
до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 
1. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се 
изплаща в намален размер пожизнено. В чл. 68, ал. 3 
КСО е предвидено, че в случай че лицата нямат право 
на пенсия по ал. 1 и 2 /на чл. 68/, до 31 декември 2016 г. 
те придобиват право на пенсия при навършване на въз-
раст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете и най-
малко 15 години действителен осигурителен стаж. От 
31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия 
ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца 
до достигане на 67-годишна възраст. Съгласно чл. 15, 
ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, 
право на пенсия по чл. 68, ал. 3 КСО се придобива при 
не по-малко от 15 години действителен осигурителен 
стаж и навършена възраст, както следва:. от 1 януари 
2019 г. - 66 години и 4 месеца; от 1 януари 2020 г. - 66 
години и 6 месеца. Предвид гореизложеното, ако на 
посоченото основание придобивате право на пенсия 
за осигурителен стаж и възраст мнението ни е, че при 
прекратяване на трудовото правоотношение ще имате 
право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ независи-
мо, че право на пенсия сте придобила при условията 
на чл. 68, ал. 3 от КСО, щом като то е придобито преди 
прекратяване на трудовия Ви договор. Преценката 
относно правото на работника или служителя при пре-
кратяване на трудовото му правоотношение да получи 
обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ се извършва от 
работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето 
не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде 
отнесен за решаване от съда. 

Въпрос: Здравейте, ще се радвам да разбера какво 
е Вашето експертно мнение по следния казус. Касае 
се за служител, който има над 18 години трудов 
стаж в организация. Служителят подава молба 
за ползване на неплатен отпуск за една година, 
като през време на неплатения отпуск, постъпва 
на работа при друг работодател, на допълнителен 
трудов договор. След изтичане на неплатения му 
отпуск, служителят придобива право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст и желае да упражни 
това си право, както и да прекрати основния си 
трудов договор. Въпросът ми е, обезщетението 
от първия работодател, което той дължи на 
служителя при придобиване на право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст по чл. 222, ал. 3 КТ, 
в размер на брутното му трудово възнаграждение 
за срок от 2 или от 6 месеца би следвало да бъде.
Отговор от МТСП: Обезщетението по чл. 222, ал. 

3 от Кодекса на труда (КТ) се дължи от работодателя 
при прекратяване на трудовото правоотношение, след 
като работникът или служителят е придобил право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо 
от основанието за прекратяването. Обезщетението 
е в размер на брутното трудово възнаграждение на 
работника/служителя за срок от 2 месеца, а ако е 
работил при същия работодател през последните 10 
години от трудовия си стаж - на обезщетение в раз-
мер на брутното трудово възнаграждение за срок от 6 
месеца. По-голям размер на обезщетението може да 
се договоря с колективен или индивидуален трудов 
договор. Обезщетението се дължи от работодателя, 
когато към датата на прекратяването на трудовия до-
говор работникът или служителят е придобил право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо 
от основанието за прекратяването. По наше мнение, 
времето през което се ползва неплатен отпуск, който 
не се признава за трудов стаж по основното трудово 
правоотношение и през което лицето работи при друг 
работодател, следва да се счита за „прекъсване“ на 
трудовия стаж при същия работодател с оглед правото 
на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. Преценката 
за размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ, 
съответно продължителността на трудовия стаж на ра-
ботника или служителя, се прави от работодателя към 
датата на прекратяване на трудовото правоотношение.

МОГАТ ЛИ ДА НИ ГЛОБЯВАТ, АКО
ЗАКЪСНЕЕМ ЗА РАБОТА  

Имаме ли повод за притеснение и какви са правата 
ни според Кодекса на труда?
Възможно ли да е бъдем глобени, заради това че 

рано сутрин сме се успали, автобусът е закъснял или 
сме го изпуснали, блокирали са колата ни пред входа 
или поради някаква друга непредвидена причина 
не сме успели да стигнем навреме до работното си 
място?
Според експерта, работодателят категорично няма 

право и не следва да прави удръжки от трудовото 
възнаграждение при закъснение за работа или друго 
нарушаване на трудовата дисциплина.
Налагането на подобни „глоби“ е грубо нарушение 

на трудовото законодателство.
Не са рядкост случаите, в които служители изпитват 

на гърба си своеволията на своя работодател, вклю-
чително във връзка с удръжки от трудовото възна-
граждение, като например удръжки за закъснение за 
работа/среща.
Също  така  ня -

кои  работодатели 
налагат своеобраз-
ни „глоби“, които 
законодателят не е 
предвидил като вид 
финансова санкция 
спрямо служителя/
работника.
Съгласно Кодекса 

на труда без съгласието на работника или служителя 
не могат да се правят удръжки от трудовото му въз-
награждение освен за:

- получени аванси;
- надвзети суми вследствие на технически грешки;
- данъци, които по специални закони могат да се 

удържат от трудовото възнаграждение;
- осигурителни вноски, които са за сметка на ра-

ботника или служителя, осигурен за всички осигу-
рителни случаи;

- запори, наложени по съответния ред;
- удръжки.
В закона е предвидено, че нарушения на трудовата 

дисциплина са:
1. закъснение, преждевременно напускане на 

работа, неявяване на работа или неуплътняване на 
работното време;

2. явяване на работника или служителя на работа 
в състояние, което не му позволява да изпълнява 
възложените му задачи;

3. неизпълнение на възложената работа, неспазване 
на техническите и технологичните правила;

4. произвеждане на некачествена продукция;
5. неспазване на правилата за здравословни и без-

опасни условия на труда;
6. неизпълнение на законните нареждания на ра-

ботодателя;
7. злоупотреба с доверието и уронване на доброто 

име на предприятието, както и разпространяване на 
поверителни за него сведения;

8. увреждане на имуществото на работодателя и 
разпиляване на материали, суровини, енергия и други 
средства;

9. неизпълнение на други трудови задължения, 
предвидени в закони и други нормативни актове, в 
правилника за вътрешния трудов ред, в колективния 
трудов договор или определени при възникването на 
трудовото правоотношение.
Наказанията, които работодателят може да налага 

при нарушаване на трудовата дисциплина са забе-
лежка, предупреждение за уволнение и уволнение.
В закона не съществува дисциплинарно наказание 

„удръжка от заплатата при закъснение за работа“.
 Справка: чл. 187, чл. 210, ал. 4, чл. 272, ал. 1 от 

Кодекса на труда

До 31 –ви октомври
ЗДЗП   1. Внасяне от застрахо-

вателите или данъчните предста-
вители на данъка върху застра-
хователните премии, дължим за 
предходното тримесечие. 

2. Подаване на данъчна декла-
рация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за 
предходното тримесечие. 
До 10-ти ноември: 
ЗКПО  Деклариране на направените залози и данъка 

от организатори на хазартни игри и от оператори на 
телефонна или друга електронна съобщителна услуга 
за проведени през предходния месец хазартни игри, 
при които залогът за участие е чрез цената на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга. 
Внасяне на този данък от операторите на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
28 октомври - 3 ноември 2019г., брой 42

ДО КОЛКО ЖИВОТНИ Е РАЗРЕШЕНО
ДА ГЛЕДАМЕ В ДВОРА   

Земеделското 
министерство 
слага  таван  на 
животните, които 
можем да гледа-
ме в двора си. 
Р а з р еш а в а т 

се до две крави 
и  три  прасета , 
предвиждат про-
мени в Наредба 
№ 44 от 2006 г. за 
ветеринарноме-
дицинските изисквания към животновъдните обекти.
Овцете и козите в личните стопанства могат да бъдат 

до 10 броя, а конете или магаретата – не повече от 2.
Забранява се отглеждането на повече от 10 възраст-

ни зайци, петдесет кокошки или други птици, 100 
бройлера и над 5 пчелни семейства.
Във фамилните ферми ще могат да се отглеждат 

до 10 свине майки и приплодите им, но не повече от 
200 броя свине общо, предвиждат още промените. 
Въвежда се изискване сградите и помещенията за 

отглеждане на свине да бъдат с необходимата квадра-
тура и да са изградени от материали, устойчиви на те-
жестта и движението на животните, и с повърхности, 
подходящи за почистване, измиване, дезинфекция, 
дезинсекция и дератизация.
Нова индустриална свинеферма може да се изгради 

на разстояние не по-малко от 10 км от друга такава, а 
нова фамилна – на 3 км. 
При фамилни и индустриални ферми за отглежда-

не на свине се разписват допълнителни изисквания, 
които повишават биосигурността. 
Въвеждат се отстояния за новоизграждащите се 

обекти, филтри на входа на всяка сграда за смяна на 
работно облекло, вани за измиване и дезинфекция, 
както и помещение или място на изхода, за почиства-
не, измиване и дезинфекция на транспортни средства, 
начините за съхранение на фуража и др.
Въвежда се поставянето на мрежа за обезопасяване 

на всички отвори (прозорци, клапи и др.), гарантира-
ща защита от птици, гризачи и насекоми.
Животновъдните обекти ще имат четири месеца 

от влизането в сила на наредбата, за да се приведат в 
съответствие с изискванията й.

ПЧЕЛАРИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ НАД 19 МЛН. ЛВ. ПО 
ШЕСТ МЕРКИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА 
Програмата за 

пчеларство  за 
тригодишния пе-
риод 2020 – 2022 
г. е с общ бюджет 
19 199 412 лв. или 
по 6.4 млн. лв. за 
всяка година, от 
които 50 на сто са 
осигурени от ЕС 
и 50% – от наци-
оналния бюджет.
Интерес към пчеларите могат да предизвикат мерки-

те за техническо оборудване и подвижно пчеларство.
Представените новости, които заинтересоват произ-

водителите са предимно по мяркa „A“ – „Тeхничecкa 
пoмoщ зa пчeлaри и cдружeния нa пчeлaри“. По 
дейностите за първи път ce финaнcирaт рaзхoдитe зa 
oбмeн нa знaния и дoбри тeхнoлoгични прaктики при 
oтглeждaнe нa пчeлнитe ceмeйcтвa, кaктo и прoвeж-
дaнeтo нa бaзaри, нa кoитo щe ce прeдлaгaт пчeлни 
прoдукти oт мecтни пчeлaри.
По мяркa „Б“ – „Бoрбa cрeщу вaрoaтoзaтa“ има две 

нови дейности.Те са cвързaни c прoучвaнe зa нaли-
чиe нa рeзиcтeнтнocт нa причинитeля нa вaрoaтoзaтa 
към финaнcирaнитe oт прoгрaмaтa вeтeринaрнoмe-
дицинcки прoдукти, кaктo и зa нaличиe нa зaбoля-
вaнeтo „нoзeмaтoзa“ и рaзпрocтрaнeниeтo му нa 
тeритoриятa нa cтрaнaтa. Новите моменти по мяркa 
„В“ – „Рaциoнaлизирaнe нa пoдвижнoтo пчeлaрcтвo“ 
e финaнcирaнeтo нa рaзхoди зa придвижвaнe нa пчeл-
нитe ceмeйcтвa пo врeмe нa пaшa, а също и нoвaта дeй-
нocт, включeнa в мяркa „Г“ – „Мeрки зa пoдпoмaгaнe 
нa лaбoрaтoриитe зa aнaлиз нa пчeлнитe прoдукти c 
цeл дa ce пoмoгнe нa пчeлaритe дa прoдaвaт cвoитe 
прoдукти и дa увeличaт тяхнaтa cтoйнocт“. Чрeз 
ocигурявaнe нa cрeдcтвa зa изcлeдвaнe нa хрaнитeл-
нитe зaпacи /мeд, прaшeц/ нa пчeлнитe ceмeйcтвa зa 
ocтaтъчни кoличecтвa вeщecтвa oт пecтициди нaд 
прeдeлнитe нoрми щe ce уcтaнoви кaчecтвoтo нa хрa-
нитeлнитe зaпacи, кaтo чacт oт фaктoритe зa дoбрoтo 
прeзимувaнe нa ceмeйcтвaтa.
Интересна мярка за пчеларите е и мярка „Д“ – „Мер-

ки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери 
в съюза“, по която те имат възможността да получат 
финансиране за закупуване на нови кошери, пчелни 
майки и отводки.
Експертите разясниха и дейностите по мяркa „E“, 

чрeз кoятo ce финaнcирaт прилoжни изcлeдoвaтeлcки 
прoгрaми в oблacттa нa пчeлaрcтвoтo. Кaтo чacт oт 
тaзи мяркa e мoнитoрингът нa ocтaтъци oт пecтици-
ди в пчeли oт рaйoни c интeнзивнo зeмeдeлиe. Тoй 
щe пoмoгнe при рeшaвaнe нa прoблeмитe, cвързa-
ни c eвeнтуaлнo хрoничнo oтрaвянe нa пчeлнитe 
ceмeйcтвa, кoeтo e чecтa прeдпocтaвкa зa oтcлaб-
вaнe нa имунитeтa им, c пocлeдвaщo влoшaвaнe нa 
здрaвocлoвнoтo cъcтoяниe.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ 2019г.

Въпрос: През месец март 2020 г. ще навърша 66 
години и 6 месеца .Разбрах, че мога да се пенсиони-
рам тогава, въпреки недостатъчен стаж. Въпро-
сът ми е при условие, че имам над 10 години стаж 
в институти под шапката на министерство на 
културата, имам ли право на 6/8 заплати обезще-
тение в този случай или щом нямам достатъчен 
стаж, няма да получа обезщетение.
Отговор на МТСП:  В чл. 222, ал.3 от Кодекса 

на труда /КТ/ е предвидено, че при прекратяване на 
трудовото правоотношение, след като работникът 
или служителят е придобил право на пенсия за оси-
гурителен стаж и възраст, независимо от основанието 
за прекратяването, той има право на обезщетение 
от работодателя в размер на брутното му трудово 
възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил 



ЗАЩО ДА ХАПВАМЕ МЕД
ВЕЧЕР ПРЕДИ ЛЯГАНЕ?    

Няма съмнение, че медът е една от 
най-здравословните храни на плане-
тата. Неслучайно е наричан „течното 
злато“ или „златното лекарство“, 
което може да окаже благотворен 
ефект върху целия организъм. Медът 
е естествен антибактериален агент и има заздравяващи 
и противовъзпалителни свойства. Той има способността 
да се бори с инфекции и от древни времена е използван в 
спешната медицина. Медът е чудесно средство за профи-
лактика на обикновена настинка и се прилага при лечение 
на много инфекции на горните дихателни пътища. Благо-
дарение на антимикробните си свойства, медът може да 
се справи и с устойчиви на лекарства бактерии.
Добре ли е да консумираме мед вечер преди сън? 
Изследвания показват, че суровият органичен мед може 

да направи чудеса за организма, ако се консумира преди 
лягане. Ако се страхувате, че съдържанието на захар в него 
ще доведе до наддаване на тегло, не е нужно да се притесня-
вате. Всъщност захарта в меда ще има обратен ефект и ще 
помогне на тялото ви да изгаря мазнините по-бързо. Също 
така захарта ще позволи на черния дроб да обработва ток-
сините по-ефективно. По време на сън докато организмът 
почива, черният дроб работи усилено, за да възстанови 
нашите тела, така че той трябва да има достатъчно „гориво“ 
по всяко време. Това „гориво“ се нарича гликоген. 
Известно е, че черният дроб на възрастен човек може 

да съхранява само около 75 грама гликоген и тялото ви го 
консумира бързо, така че отнема около 10 грама гликоген 
на час. Например, ако не приемате храна от 19:00 до 8.00 
часа на следващия ден, нивата на гликоген в черния дроб 
ще бъдат ниски или напълно изчерпани. В този случай 
мозъкът ви е принуден да активира стресовите хормони, 
което може да доведе до наддаване на тегло и до много 
здравословни проблеми. Също така, ако сте гладни през 
нощта, няма да имате качествен сън.

 1 супена лъжица мед (около 21 грама) съдържа:
64 калории, 17 грама захар (включително фруктоза, 

глюкоза, малтоза и захароза). 
Той не съдържа почти никакви фибри, мазнини или 

протеини.
Ето и кои са най-големите ползи от приема на мед 

вечер преди сън:
• Медът помага при отделянето на хормона на съня 

- медът повишава нивата на инсулин и е известно, че 
инсулинът може да стимулира отделянето на триптофан 
в мозъка. Триптофанът по-късно ще бъде превърнат в се-
ротонин, хормонът на релаксацията и доброто настроение. 
След това серотонинът се превръща в мелатонин, който 
потиска отделянето на инсулин и той ще стабилизира 
нивата на кръвната захар през нощта. Така медът спомага 
за по-добър и качествен сън;

 • Медът поддържа черния дроб - черният ни дроб се 
нуждае от „гориво“ през нощта, така че медът може да 
бъде перфектният избор за зареждане. Той ще помогне 
на черния дроб да произвежда глюкоза, което ще принуди 
освобождаването на много хормони, изгарящи мазнини. 
Известно е, че мозъкът използва много енергия през 
нощта, така че малко захар преди лягане ще допринесе 
да функционира по-добре. Доказано е, че суровият мед 
съдържа идеално съотношение фруктоза и глюкоза, което 
е чудесно за функционирането на черния дроб през нощта. 
Медът осигурява адекватно снабдяване с чернодробен 
гликоген, така че мозъкът ви няма да има кризисно търсене 
на „гориво“ през нощта;

 • Спомага за загуба на тегло – както стана ясно по-
горе медът действа като „гориво“ за нашия черен дроб 
и спомага да произвежда глюкоза. Ако консумирате 
мед преди лягане, тялото ви ще започне да гори повече 
мазнини през нощта;

 • Подсилва имунната система - медът е богат на анти-
оксиданти и антибактериални агенти, които помагат за 
засилване на имунната ви система, като ви правят по-сил-
ни в борбата с инфекции, причинени от микроорганизми 
като бактерии, гъбички и множество вируси;

 • Облекчава депресивни състояния - медът съдържа 
полифенол, органичен химикал, който помага в борба-
та с депресията като противодейства на оксидативния 
стрес в мозъчните клетки. Ако искате да запазите пси-
хологическото си здраве и да се будите, чувствайки се 
пълноценни и мотивирани, консумацията на мед всяка 
вечер ще ви помогне в това.

КАК ДА НАПРАВИМ ДОМА СИ
ПО-ПРИЯТЕН ЗА НОВОТО КУЧЕ  

Решението за нов домашен любимец е изключител-
но вълнуващо – предстои ви да се сдобиете с кутре, 
което вие ще учите на всичко необходимо; вашият 
дом ще стане и негов. Желанието и вълнението обаче 
не са достатъчни. Точно както трябва да адаптира-
те жилището си за бъдещето ви дете, така трябва да 
обезопасите дома за кучето.
Първата стъпка – набавете си всичко необходимо за 

кученцето. Не прекалявайте с ненужни вещи, защото с 
времето то само ще покаже какво му липсва. В начало-
то е важно да имате 2 купички – една за кучешка хра-
на и една за вода; кучешко легло; памперси за кучета, 
върху които ще го учите на хигиенни навици; каишка; 
кучешки играчки; гризалки. 
В началото кученцето ви 

няма да иска да спи в лег-
лото си, затова вашата роля 
е да го направите възможно 
най-приятно за него. Раз-
бира се, че в началото ще 
му е голямо, то ще търси и 
топлина, затова е добре да осигурите няколко възглав-
нички и завивка. Изберете играчки, които ще забавля-
ват животното ви. Купете и качествена кучешка храна, 
съобразена с породата на кучето, размера и възрастта 
на вашето куче. Не бива да купувате храна за големи ку-
чета, ако вашето е малко по размер, защото разликата в 
размера на гранулите ще затрудни животното.  Ако ку-
чето ви е бебе, изберете специализирана храна за малки 
кученца. Освен в качествена храна, инвестирайте и в 
кучешки лакомства. Те ще са ви особено необходими в 
началото. Не бива да ги давате безпричинно на кучето, 
без значение умилението ви. На практика лакомствата 
представляват кучешки джънк фууд – какво за вас не е 
добре да ядете бургери и картофки по няколко пъти на 
ден, така е и за кучето. 
Използвайте лакомствата умно – когато трябва да 

учите кучето на команди, например, или когато изпъл-
ни добре някоя задача. В началото те ще са мотивация 
за животното. 
При обезопасяване на дома за кучето, разчистете и 

стаите си, особено кухнята. Важно е да знаете, че има 
отровни храни за кучетата. Парче шоколад на земята 
може да убие животното, както и зрънце грозде или заб-
равена зад дивана стафида. Бъдете внимателни, защото 
освен щастие, новото куче у дома е и отговорност.

И ПРЕЗ ОКТОМВРИ МОЖЕТЕ ДА СЕЕТЕ СПАНАК
Ако искате да имате спанак в на 

пролет, края на октомври е подходя-
щият момент за сеитбата. Спанакът 
е студоустойчиво растение. За да за-
почнат да никнат семената, са нуж-
ни само 3-4 градуса. Пониците издържат и до минус 
6, -8 градуса, а вече вкоренилите се добре растения не 
се боят и от минус 20, особено под снежна покривка.
Непретенциозен към температурата, спанакът е 

взискателен към почвата и нейната подготовка. Ху-
бави листа прави на дълбоки плодородни почви, ка-
квито са в повечето дворни градини. Мястото му е 
освободеното от фасула, доматите, пипера, картофите 
и др. Площта се почиства старателно от растителните 
остатъци на предшественика и почвата се обработва 
дълбоко. Специално торене обикновено не е нужно, 
защото спанакът ще се възползва от обилното торене 
на предшественика, но все пак малка добавка на азот-
ни и фосфорни торове е желателна. Когато почвата в 
дворната градина е бедна на органично вещество и 
предшественикът не е торен с оборски тор или ком-
пост, сега употребата на 4-6 кг на 1 кв. метър напълно 
угнил оборски тор или компост ще е полезна мярка.
Семената може да засеете в браздички на разсто-

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

ГРОЗДЕТО – СЛАДКИЯТ ДАР НА ЕСЕНТА 
Кога и къде за пръв път е култивирана лозата, остава 
неизвестно. За нея обаче четем още в старозаветните 
текстове на Библията. Там се разказва, че тя била 
първото растение, което Ной засадил на планината 
Арарат след оттеглянето на водата от Великия потоп. 
В Древен Египет, Рим и Гърция плодовете на лозата 
– сочните и вкусни гроздове, също били почитани 
като свещени и то не само, заради омайното питие, 
което се приготвяло от тях. Те 
били използвани не само за 
храна, но и като общоукреп-
ващо, дори лечебно средство.
Това, което отличава гроздето 
от останалите плодове, е че 
наред с фруктозата (13%) съ-
държа и най-голямо количество глюкоза (11%). Този 
полизахарид е чисто гориво за клетките на нашето 
тяло, особено за мозъка и сърцето, тъй като навлиза 
директно в кръвта и дава моментална енергия. Бла-
годарение на това гроздето е чудесна закуска преди 
спорт, изпит или всяко едно умствено натоварване, 
а освен това подобрява настроението. 
Въпреки високото съдържание на захари, плодът 
не е много калоричен (60 ккал на 100 гр.), тъй като 
75% от него е вода. Освен това, след похапването му, 
няма да ви обхване пристъп на глад. Причина за това 
е отново голямото количество глюкоза, която за раз-
лика от фруктозата, създава чувство за ситост. Не на 
последно място монозахарида подобрява и обмяната 
на веществата. Всички това е достатъчно основание 
да не изключвате гроздето от менюто си по време 
на диета, въпреки призивите на някои диетолози.
Лечебното действие на гроздето се дължи основно 
на органичните киселини (винена и ябълчена). Те 
имат общоукребващо и бактерицидно действие – 
подобряват работата на храносмилателната система, 
унищожават вредните бактерии, засилват имунитета 
и перисталтиката. Освен това от плода можете да си 
набавите много минерали – най-много калий, които 
подобрява работата на сърдечно-съдовата система 
и в по-малки количества магнезий, калции, фосфор, 
желязо и йод. От витамините в гроздето, се съдържат 
най-много витамин С и представители на групата В 
(B1, В2, В6, В12, РР).
В ципата и семките на гроздето се съдържат и много 
полифеноли - антиоксидантни съединения, които 
имат противостареещото и противораково действие. 
Именно на тях се основава славата на червеното 
вино. Затова цялото зърно е за предпочитане през 
гроздовия сок. Ако пък се колебаете между бял или 
червен сорт, изберете втория – цветът му се дължи 
на пигментите антоциани, които освен, че предпазват 
от свободните радикали, имат противовъзпалително 
действие, подобряват кръвообръщението и предпаз-
ват от появата на разширени вени. 

 „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 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Влиза един дядо в стаята за избори и пита:
- Бихте ли ми казали, моята жена гласува ли?
Служителят, след като попитал за името, проверил и 

отговорил:
- Да, господине, гласувала е преди два часа.
Дядото се натъжил:
- Еех, ако бях дошъл преди два часа, щях да я видя.
Човекът от комисията се зачудил:
- Не ви разбрах, вие не живеете ли заедно?
- Там е работата, че тя умря преди 15 години, но всеки 

път идва да гласува, а аз не мога да я сваря!
Отишъл един човечец в магазина и казал:
- Искам 5 яйца, ама аз да си ги избера!
- Чакай бе - рекъл продавачът - как така ще си избираш?
- Ами така! Искам, като на избори, да си избера и яйцата!
- Така, кажи бе, мой човек! На ти 5 яйца - избирай си!

СПАНАЧЕНА СУПА С КАЙМА      
Необходими проду-

кти: 150 г кайма (смес),  
500 г спанак, 1 ч. л. сол, 
1 с. л. олио, 2 щипки 
смлян джинджифил, 
щипка счукан анасон
Начин на приготвя-

не: Кипваме в тенджера 
2 л вода. Замесваме кай-
мата с джинджифила, 
анасона и малко сол (ако каймата е готова, внима-
вайте със солта!). Сипваме малко топла вода, за да 
стане каймата по-пухкава. От каймата оформяме 
15-20 топчета. Нарязваме почистения и измит спа-
нак на едро, бланшираме го в кипящата вода, която 
редуваме със студена няколко пъти, докато спана-
кът смени цвета си и стане тъмнозелен. Изваждаме 
спанака от врящата вода и пускаме едно по едно 
топчетата от каймата в нея. Варим на силен котлон 
около 20 мин. Прибавяме и спанака, олиото и още 
сол, ако е нужно, и варим още 10 мин. Готовата супа 
пресипваме в супник и я сервираме гореща.


