
Включете се в инициативата! Бъдете благодетел! Бъдете част от 
доброто!
Дарения за кампанията могат да бъдат направени всеки делничен 

ден в сградата на Общинска администрация - Сатовча, в кметствата 
по населени места или по банкова сметка: 

Търговска банка Д-АД
IBAN: BG98DEMI92408400043012

Код на вид плащане: 445100
BIC: DEMIBGSF
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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

Това бе темата на от-
крит урок, проведен от 
ст. учител Катя Камбова в 
часа за дейности по инте-
реси с учениците от 5-та 
ПИГ и клуб „Театрална 
работилница“.
Празниците са били ви-

наги част от живота на хо-
рата още от дълбока древ-
ност. Всеки от тях има 
своята индивидуалност и 
тя се дължи на обичаите, 
обредите и ритуалите, ко-
ито се извършват по вре-
ме на празника.
Г-жа Камбова запоз-

на учениците и гостите 
– учители и родители, с 
ролята и значението на 
празниците, традициите и 
обичаите за съхраняване-
то ни като народ и нация в тежките периоди от историческото ни минало.
В тълковния речник срещу думата прошка е записано - Прошката е мисловният духовен 

и емоционален акт на освобождаване от чувства като гняв, раздразнение и негодувание, 
насочени към друг човек, заради сторени от него нежелани действия или нанесени обиди.
Учениците сами формулираха извода от притча за прошката „Пясък и камък“ и цитираха 

вечни фрази под формата на мъдри мисли, посветени на прошката.
„Прошката не променя миналото, но отваря вратата на бъдещето.“
„Добре е да простиш, а най-добре е да забравиш.“
„Лесно е да простиш чуждите грешки, но много по-трудно е да осъзнаеш и приемеш 

собствените си.“
„Да грешиш е човешко, да прощаваш е божествено.“ и др.
С ролеви игри и драматизации бяха възпроизведени обичаите по искане и даване на прош-

ка при християни, мюсюлмани и роми. Това се случва на празниците Сирни заговезни, Рама-
зан и Курбан Байрам и Банго Василий. Много емоции сред учениците и гостите предизвика 
обичаят хамкане.
Г-жа Камбова направи обобщение, че по своята същност и значение обичаят прошка е 

еднакъв за всички нас и само някои от детайлите правят различието. Благодари на родите-
лите за участието при подготовката на традиционните ястия, характерни за тези празници. 
Часът завърши на обща трапеза.

Eто как ще почиваме
за Коледа и Нова година

Коледа и Нова година наближават. 
Българите вече планират почивките 
си в празничните дни и резервират 
пътуванията си. Но как ще почива-
ме тази година? 
По-голямо струпване на почивни 

дни ще има около Коледа. Офици-
ално ще се почива на 24, 25 и 26 де-
кември. Празненствата за мнозина, 

които преценят, че ще си вземат отпуска, може да започнат още на 
23 декември. 
Традиционно дните между Коле-

да и Нова година са работни, когато 
се паднат през седмицата.
Така тази година на 23 и 27 декем-

ври – понеделник и петък, ще тряб-
ва да превключим на работен ре-
жим.  30-ти – 31-ви декември също 
ще бъдат работни дни, тъй като се падат в понеделник и вторник.

Добрата инициатива – набирането на средства за деца сираци и деца с увреждане до 16 
годишна възраст от община Сатовча в края на календарната година - продължава. Преди 
единадесет години, по идея на Кмета на общината д-р Арбен Мименов за първи път се 
организира кампания за набирането на средства за децата сираци, на които им предстои 
абитуриентски бал, с цел да бъдат финансово подпомогнати за закупуване на облекло за 
паметната за тях абитуриентска вечер. Тази инициатива се превърна в традиция и с годините 
според събраната сума се подпомагат и деца сираци, които не са абитуриенти, както и деца 
с увреждане до 16 годишна възраст. Всяка година през месец декември се организират бла-
готворителни инициативи, чиято основна цел е разпространение на идеята и набирането на 
средства, чрез продажбата на саморъчно изработени картички, сувенири, различни произве-
дения на изкуството, кулинарни творения, музикални изпълнения и други такива, предимно 
от деца и ученици от всичките детски градини и училища от община Сатовча.
Кметът на общината д-р Арбен Мименов призовава всеки, който има възможност да помогне 

да бъде част от инициативата, да бъде съпричастен в каузата, за да успеем и тази година да зарад-
ваме домовете на тези от нас, които имат най-голяма нужда, както от морална, така и от парична 
подкрепа. Да бъдем отново причината, тези семейства да се усмихнат, да бъдат по-спокойни за 
утрешният ден, да стоплим сърцата и душите им. Да бъдем заедно и в трудните моменти. 
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ТРАДИЦИОНЕН ПРАЗНИЧЕН И ОБРЕДЕН КАЛЕНДАР НА ХРИСТИЯНИ, 
МЮСЮЛМАНИ И РОМИ – ПРАЗНИКЪТ НА ПРОШКАТА 

Студентският празник се отбеляза и в община Сатовча. Много 
студенти предпочетоха родните места, за да отпразнуват своя праз-
ник - 8-ми декември. Денят им бе изпълнен с много емоции и праз-
ничното настроение. Увеселителните заведения през целият ден 
бяха пълни с млади и красиви хора, очакващи с нетърпение и осо-
бено вълнение настъпването на вечерта, за да се потопят в емоцио-
налните мероприятия, които сами си бяха организирали. Вечерният 
купон започна с формиране на групички, весели закачки, много му-
зика и много, много танци и забави до зори. Развлекателните заве-
дения бяха пълни предимно с млади хора , които активно разпуска-
ха и разтоварваха отрицателна енергия, като същевременно трупаха 
положителни емоции и енергия, за да издържат на натоварването в 
предстоящите им сесии и коледно-новогодишни тържества.

СтСС удуддененттстският празник се отббббелязаза иии вв оббббщина ССССатовча МММног
8 ДЕКЕМВРИ В ОБЩИНА САТОВЧА



милиарда жители на Земята пият чай. • Чаената торбичка е 
била изобретена в началото на 20-ти век, по случайност. • 
Всеки англичанин консумира над 4 килограма чай годишно. 
• Една трета от световния добив на чай се добива в Индия. 
• Основния конкурент на Индия в производството на чай е 
Шри Ланка. • Обучението за извършване на традиционната, 
японска, чаена церемония продължава три години.

   ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВСИЧКИ 
Краен срок: 16 декември 2019 г.
Основна цел на Програмата е подпомагане на общественополезната дейност на спорт-

ни организации - лицензирани спортни федерации и национални спортни организации 
за създаване на условия за развитието на физическата активност и спорта за всички.
Предоставя се възможност на спортни организации, развиващи спорта за всички, 

лицензирани многоспортови федерации, създадени по обединяващ принцип за практи-
куване на спорт и национални спортни организации за развитие на общественополезната 
им дейност, за осигуряване на условия и възможности за хора от различни групи на 
населението за практикуване на физически упражнения, спорт и спортно-туристически 
дейности, за изява, развитие и реализиране на лични спортни резултати.

9 Декември 2019, Понеделник,
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 без-
детството, 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.

10 Декември 2019 ,Вторник,
Годишнина от падането на Плeвен 
Обсадата на Плевен е най-тежката 

и продължителна битка в хода на Ру-
ско- турската война (1877–1878). В нея 
османските сили задържат в продълже-
ние на почти пет месеца град Плевен, 
обсадени от числено превъзхождаща ги 
армия на Русия, Румъния и Финландия, 
като с това забавят руското настъпле-

ние в Тракия. Осман Нури паша, наричан още Осман ал-Гази остава в историята 
със защита на Плевен срещу руски войски по време на Руско-турската война. 
Осман паша е възпитаник на Военна академия в Константинопол през 1853 г. 
постъпва на служба в кавалерията, участва в Кримската война (1853-1856), по-
късно в Ливан (1860 г.), на о. Крит (1866 - 1869 т. ) в Йемен (1871 г.). В началото 
на Сръбско турската война през 1876 г. Осман паша получава командването на 
корпус от 35 000 души, който е базиран във Видин. Но с избухването на Руско-
турската война през лятото на 1877 г. армията на Осман паша е прехвърлена на 
изток, за да блокира преминаването на река Дунав от руснаците. Осман паша 
не успява да достигне навреме до Никопол и затова избира стратегически да 
се укрепи в Плевен. Под командването му града остава непревземаем в про-
дължение на 5 месеца. Руското командване предприема 3 атаки, но не успява 
да проникне в града, затова го обсажда и блокира вътре турския гарнизон. На 
10 декември 1877 г. Осман паша прави опит за разкъсване на блокадата в по-
сока към София. Обозите тръгват да пресичат река Вит на няколко места, но 
след първоначалния успех срещат силен отпор. Заедно с войските има много 
цивилни, именно от тях падат най-много жертви - предимно жени и деца. Об-
кръженият от всички страни Осман паша разбира, че опитите за съпротива са 
безсмислени и единственият разумен изход е да сложи оръжие и запази живота 
на войниците от своята 20 000 армия - със сълзи на очи той дава заповед да се 
прекрати стрелбата и да се издигне бяло знаме, след което предава сабята си на 
генерал Иван Ганецки. След завръщането си от руски плен Осман паша заема 
почетни длъжности в султанския двор и четирикратно е военен министър на 
Османската империя.

14 Декември 2019г, Събота,
Имен ден празнува Снежана 
На 14 декември имен ден празнуват всички, ко-

ито носят името Снежана (означава бяла чиста, от 
сняг) Снежа, Снежка, Снежи, Снежна, Снежанка.

15 Декември 2019г., Неделя,
Международен ден на чая 
От 2005 година насам, редица държави, производителки на чай, измежду 

които Бангладеш, Непал, Индонезия, Виетнам, Кения, Малави, Малайзия, 
Уганда, Индия и Танзания, отбелязват Международния ден на чая. Целта на 
този ден е да се привлече вниманието на обществото към проблемите, свързани 
с производството му и неговата търговия. Няколко любопитни факти за чая. 
Чаша черен чай, съдържа половината количество кофеин, което се съдържа в 
чаша кафе. • Добавянето на мляко към чая, всъщност го прави по-силен. • Чаят 
е втората по-популярност напитка в света, след водата. • Всеки ден, средно 2 
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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

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 06.12.2019 г.
.     – 10 

2 - ,  
 /  

 – , , 
    

1 ,     /   
(  ) 

1 ,    /   
 ( ) 

1    

1 ,     
 (I-IV )  

2 ,    
    

1    (  , 
) 

1 ,    /    
  

.     -   – 166  
21    
63 , /   /   
6 ,    /  
13        
1   
2 -   
1 -   
15 ,   
16   
4   
2   
1      

4    
  

5    
2  / ,  
5   /  
5   /  

– Какъв искаш да станеш, като пораснеш? – 
питали Мишлето лелите и чичовците.

– Слон. – отвръщало Мишлето.
– Юнак! – възкликвали лелите и чичовците. 

– Ние си останахме мишки, но пред теб са от-
ворени всички пътища, само се учи.
И Мишлето учело. Учело за отличен.
– Винаги трябва да се стремиш към нещо 

голямо и светло, – казвал на Мишлето учителят 
Кърт. – И слон ще станеш, всичко е пред теб.
Мишлето завършило училище и отишло на 

курс за слонове. Завършило и него и получило 
диплома за Голям слон.
Но като слон не го взели никъде, а като мишка 

не искало да работи.
– Не тъгувай, – казвали му лелите и чичовци-

те, – още си млад и всичко е пред теб. И слон 
ще станеш. А ако не станеш, не е беда. Ние не 
сме слонове и пак ни е добре.
Минало време. Мишлето завистливо гледало 

щастливите мишки, които били просто мишки. И 
с нетърпение чакало най-накрая да стане слон.

– Всичко е пред мен, 
– само се успокоявало 
Мишлето. – Всичко все 
още е пред мен.
Веднъж  срещнало 

Слон и го попитало:
– Как стана Голям 

слон?
– Аз съм се родил слон, – отвърнал Слонът.
– А за какво мечтаеше в детството?
– Мечтаех да стана човек, – отвърнал Слонът.
– И защо не стана?
– Станах, – отвърнал Слонът. – Веднъж спа-

сих давещи се деца и ми казаха, че съм човек.
– Но ти си слон! – изненадало се Мишлето. 

– Голям, с хобот…
– Външният вид не е най-важното, – отвърнал 

Слонът. – Най-важното е в душата и в делата.
– Тогава и аз ще стана човек, – решило 

Мишлето.
– Постарай се, – казал Слонът. – Човек е 

най-високата титла на света.

ПРИТЧА: ВСИЧКО Е ПРЕД ТЕБ…



последици за него – ал. 3 на чл. 113 от КТ. В ал. 4 на 
чл. 113 от КТ е предвидено, че писменото съгласие на 
работника или служителя по чл. 111 за работа повече 
от 48 часа седмично се дава на работодателя - страна 
по трудовия договор за допълнителен труд. В случаите 
по ал. 3 и 4 продължителността на работното време 
се изчислява за период не по-дълъг от 4 месеца. Във 
всички случаи на полагане на допълнителен труд об-
щата продължителност на работното време не може да 
нарушава непрекъснатата минимална междудневна и 
седмична почивка, установена с този кодекс. 

Въпрос: При обезщетение по чл. 222 ал. 3 в размер 
на 6 брутни заплати и начислена годишна премия в 
предходния базов месец цялата сума ли се включва 
в базата за обезщетението или само една дванаде-
сета част?
Отговор на МТСП: Разпоредбата на чл. 228 от Ко-

декса на труда /КТ/ регламентира, че брутното трудово 
възнаграждение за определяне на обезщетенията по 
раздел III на глава X от КТ е полученото от работника 
или служителя брутно трудово възнаграждение за 
месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало 
основанието за съответното обезщетение, или послед-
ното получено от работника или служителя месечно 
брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е 
предвидено. В чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структура-
та и организацията на работната заплата е предвидено, 
че в брутното трудово възнаграждение за определяне 
на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 
177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на 
труда се включват: 1. основната работна заплата за 
отработеното време; 2. възнаграждението над основ-
ната работна заплата, определено според прилаганите 
системи за заплащане на труда; 3. допълнителните 
трудови възнаграждения, определени с наредбата, с 
друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален 
трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, 
които имат постоянен характер; 4. допълнителното 
трудово възнаграждение при вътрешно заместване 
по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възнаграждението 
по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. въз-
награждението, заплатено при престой или поради 
производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от 
Кодекса на труда; 7. възнаграждението по реда на чл. 
268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. В чл. 15, ал. 1 от 
наредбата е предвидено, че допълнителните трудови 
възнаграждения по чл. 11 и 12 са с постоянен харак-
тер. За допълнителни възнаграждения с постоянен 
характер се считат и допълнителните възнаграждения, 
които се изплащат постоянно заедно с полагащото се 
за съответния период основно възнаграждение и са в 
зависимост единствено от отработеното време – ал. 2 
на чл. 15 от наредбата. С колективен трудов договор 
и/или във вътрешните правила за работната заплата 
в предприятието могат да се договарят и определят 
и други допълнителни трудови възнаграждения, ко-
ито да се считат за допълнителни възнаграждения с 
постоянен характер.

самата Агенция и наблизо извън нея има клонове на 
банки, където мога да наредя превода. Банковата такса 
към Агенцията навсякъде е 2 лв. Агенцията разполага 
и с ПОС-терминални устройства на своите гишета.

4. Подавам подписаното от съдията по вписвани-
ята заявление, като към него прилагам документа 
за платената такса на съответното гише в Имотния 
регистър. Там получавам листче, с което като изтече 
срокът за издаване на удостоверението отивам да го 
получа.
Премахване на тежестите
“Тежести” е събирателно понятие, което се използ-

ва за обозначаване на различни права на 3-ти лица 
върху една вещ, поради тази причина премахването 
на “тежестта” зависи конкретно от това каква е тя.

 
НЗОК ПРЕДОСТАВЯ НА СВОЯ САЙТ БЪРЗ 

ДОСТЪП ЗА ПОЛЗВАНИТЕ ЗДРАВНИ УСЛУГИ  
От 26.11.2019 година Националната здравноо-

сигурителна каса (НЗОК) предлага нова услуга 
на здравноосигурените лица. На здравния портал 
www.nhif.bg на институцията, в меню „Услуги за 
граждани“, се отваря секция „Отчетени дейности 
за здравноосигурени лица от договорни партньо-
ри на НЗОК“, където 
всяко здравноосигурено 
лице може да извършва 
справки за използвана-
та от него медицинска 
помощ   за  период  от 
пет години. Визуали-
зираната информация е 
обединена по дейности 
– болнична, извънбол-
нична, лабораторни из-
следвания и др.
Резултатът от справка-

та визуализира знак „+“, когато в информационната 
система на НЗОК съществува отчетена дейност от 
договорен партньор за съответния месец. Справката 
се извършва чрез въвеждане на собствено име, ЕГН 
и код за спам, без да съдържа лични здравословни 
данни и медицинска информация.
При изявено желание от страна на здравноосигу-

рения, той може да се абонира за автоматично извес-
тяване за всяко регистрирано движение по здравното 
му досие на посочен от него електронен адрес. 
Достъпът до пълната информация, съдържаща се в 
здравното досие, както и абонаментът, са възможни 
от портала на НЗОК, меню „Услуги за граждани“, 
прозорец „Преглед на досие от здравноосигурените 
лица“. Проверката се осъществява с електронен 
подпис, с уникален код за достъп (УКД) или ПИК 
на НАП. Издаването на УКД се извършва на място 
в районните здравноосигурителни каси (РЗОК).
В процес на изграждане е специализирано мобил-

но приложение, което ще предоставя информация за 
услугите от сайта на НЗОК.
Въвеждането на новата услуга предоставя въз-

можност за цялостен и пълен контрол на здрав-
ноосигурените за ползваната от тях медицинска 
помощ. При открити несъответствия всеки може да 
подаде сигнал до съответната РЗОК или на e-mail - 
grajdani@nhif.bg.

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

кларация по ЗДДС, ведно с 
отчетни регистри и внасяне 
на дължимия ДДС за данъч-
ния период - месец ноември. 

2. Подаване на VIES-декла-
рация от регистрирано лице, 
което е извършило вътреоб-
щностни доставки,  доставки 
като посредник в тристранна 
операция (с изключение на получено авансово плаща-
не (цялостно или частично) от посредник в тристранна 
операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от 
ЗДДС (включително получените авансови плащания), 
с място на изпълнение на територията на друга държа-
ва членка за данъчния период – месец ноември.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
ноември 2019 г. 
До 15-ти декември: 
ЗКПО
1. Внасяне на месечните авансови вноски за декем-

ври за корпоративния данък по Закона за корпоратив-
ното подоходно облагане. 

2. Внасяне на тримесечните авансови вноски за трето 
тримесечие за корпоративния данък по Закона за кор-
поративното 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 ноември. 

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение и получили 
сервизен ключ през месец ноември.

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 уведом-
ления за загубване, повреждане или унищожаване на 
свидетелството за регистрация на фискалното устрой-
ство през месец ноември.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
9 - 15 декември 2019г., брой 48

ДО 15 ДЕКЕМВРИ ИЗПЛАЩАТ ПОМОЩИТЕ 
СРЕЩУ ДОМАТЕНИЯ МОЛЕЦ В ОРАНЖЕРИИТЕ  
До 15 декември трябва да 

бъдат изплатени средствата по 
схемата „Помощ за компенси-
ране разходите на земеделски 
стопани, свързани с изпъл-
нение на мерки по „Нацио-
нална програма от мерки за 
контрол на доматен миниращ 
молец – Tuta absoluta Meyrick 
(Lepidoptera)“. Утвърденият 
финансов ресурс за помощта е 
в размер на 500 хил. лв., напом-
нят от Държавен Фонд „Земе-
делие“ (ДФЗ). Със средствата 
ще се компенсират разходите 
на производителите за закупуване на продукти за рас-
тителна защита срещу доматения миниращ молец.
Кандидатите за помощта трябваше да подадат заявле-

нията си до началото на ноември, а преди дни изтече и 
срокът, в който те трябваше да представят и отчетните 
документи за закупени средства за растителна защита 
за контрол на доматения миниращ молец.
Размерът на субсидирането ще покрива до 100% от 

цената на закупените препарати и средства за борба 
с вредителя, но не може да надхвърля сумата от 2500 
лв./хектар с ДДС.
Право на финансова подкрепа имат малки и средни 

предприятия – земеделски стопани, които отглеждат 
домати в оранжерии с площ от най-малко 1 дка (0.1 
хектара).

ТЕЖЕСТИ НА ИМОТА -
КАК ДА СИ СПЕСТЯ НЕПРИЯТНИ ИЗНЕНАДИ
Ще купувам имот. При подготовката на документите 

за сделката най – ненадейно научавам, че като бъдещ 
собственик е доста препоръчително да направя про-
верка за тежести на имота. Но защо е толкова важно 
и препоръчително?
Какво представляват “тежестите”? Какво значат 

и какво значение имат? 
– Тежестите  върху 

имота също са права, но 
те не принадлежат на 
собственика, а на някой 
друг. Затова се наричат 
и “тежести”, защото не 
принадлежат  на  соб-
ственика и той трябва 
да се съобразява с тях при ползването на имота, т.е. 
те “тежат” върху него. Тежести са някои ограничени 
вещни права – напр. правото на ползване, строеж 
(суперфиция), преминаване (сервитут);
Какво значение има, че имотът е обременен с 

тежести? 
– Значението на тежестите е при прехвърляне на 

имота – независимо, че друг става собственик, пра-
вата на 3-тите лица, се запазват – те продължават да 
“тежат”, т.е. ако придобия такъв имот ще трябва да 
се съобразявам с тях. Поради тази причина, освен че 
намирането на купувач за такъв имот е усложнено 
(разбираемо е), често има допълнителни изисквания 
при изповядането на сделката.
Ще имам много по-голяма сигурност в сделката, 

ако преди това се консултирам със специалист по 
имотно право.
Удостоверение за липса на тежести
Мога да получа информация относно това дали има 

права на трети лица върху имота, с които да се съобра-
зявам и ако има какви са те, както и кога са учредени, 
като поискам да ми бъде издадено удостоверение за 
тежести. Издава се от Службата по вписвания към 
Агенцията по вписване. 
Процедурата е следната:
1. Попълвам заявление, с което искам да се издаде 

удостоверение за липса на тежести. В заявлението 
посочвам: 

- своите данни като заявител (име, ЕГН, адрес);
- индивидуализиращите данни на имота, за който 

искам издаване на удостоверение (площ, местонахож-
дение, граници)

- данни за собственика на имота (име/фирма, ЕГН/
ЕИК);

- данни за лицата, от които е придобит имота (пре-
дишните собственици).
Към заявлението прилагам копия на всички отна-

сящи се до имота документи, като напр. нотариални 
актове, делби, договори, удостоверения за наследни-
ци, хронологично подредени.

2. Отивам в Агенцията по вписвания в работното 
време с граждани, от 8.30ч. до 13.00ч., където пред-
ставям попълненото от мен заявление и приложените 
към него документи пред Съдията по вписванията. 
Той преглежда документите, приложени от мен и ако 
ги одобри подписва заявлението ми, т.е. разпорежда 
да се издаде исканото от мен удостоверение. Съди-
ята може да откаже да приеме документите ми, ако 
са непълни или недостатъчни да се издаде исканото 
от мен удостоверение. Съдията ме пита в какъв срок 
искам да получа удостоверението, тъй като има раз-
лика в цената.

3. Заплащам държавна такса, която е различна в 
зависимост от това колко бързо искам да стане готово 
удостоверението:

- при стандартната поръчка – до 7 работни дни – 10 лв.
- при бърза поръчка до 3 работни дни – 30 лв. 
Таксата заплащам по банков път по сметката на 

Имотния регистър към Агенцията по вписванията. В 
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Въпрос: Има ли законово регламентирана часо-
вата равностойност на договор пълен щат, въз 
основа на която да се определя възможността 
за сключване на основен трудов договор на 8 часа 
и втори трудов договор пълен щат /и двата са 
в сферата на образованието, формирани са на 
базата на преподавателски норматив и общата 
дневна заетост е до 12 астрономични часа/?
Отговор на МТСП: Съгласно чл. 111 от КТ ра-

ботникът или служителят може да сключва трудови 
договори и с други работодатели за извършване на 
работа в извън установеното за него работно време 
по основното трудово правоотношение /външно 
съвместителство/, освен ако не е уговорено друго 
в индивидуалния му трудов договор по основното 
трудово правоотношение. В разпоредбата на чл. 
113 от КТ е предвидено, че максималната продъл-
жителност на работното време по трудов договор за 
допълнителен труд заедно с продължителността на 
работното време по основното трудово правоотно-
шение при подневно изчисляване не може да бъде 
повече от: 1. 40 часа седмично - за ненавършилите 
18-годишна възраст работници и служители; 2. 48 
часа седмично - за другите работници и служители. 
При изричното им писмено съгласие работниците и 
служителите по ал. 1, т. 2 могат да работят и повече 
от 48 часа. Работникът или служителят по чл. 110 
и 111 дава писменото си съгласие за работа повече 
от 48 часа седмично на работодателя, при когото 
работи. В случай че работникът или служителят 
не даде съгласие, той не може да бъде задължен да 
работи повече от 48 часа седмично, като отказът му 
не може да доведе до настъпване на неблагоприятни 



ДЕПРЕСИЯТА -
СПИРАЛАТА НА БЕЗНАДЕЖНОСТТА    
Често чуваме от околните или самите ние го пов-

таряме: „Нещо съм депресиран тези дни” Неприятно 
събитие или поредица от повече, натрапливо чувство на 
тъга и ето, депресирани сме. Е, след няколко дни отново 
имаме желание за живот и вече сме забравили колко 
нещастни сме били. 
За да кажем „депреси-

ран съм“, може да има 
и по- сложни причини – 
загуба на близък, раздяла, 
безпаричие. Мъката може 
да е голяма, но рано или 
късно намираме начин 
или се случва нещо, което 
ни вади това състояние, 
Връщаме се към живота и продължаваме напред.
Честото използване на тази дума „депресия” е довело 

до злоупотреба и изместване на смисъла й. Депресията 
всъщност е сериозно заболяване, а не моментно състоя-
ние на тъга, безнадеждност или ниско самочувствие, зад 
които винаги се крият спасителни механизми, които сами 
откриваме. При депресията е нужна помощ от психолог 
или психотерапевт, който да извади тези механизми наяве 
и да ни покаже пътя, да ни извади от състоянието ни.
Еднопосочната улица „Депресия”
Как се започва? Една емоция, в съчетаването на ня-

колко други, в липсата на подкрепа и съпричастност, с 
някои травми или несполуки в миналото, някое съби-
тие като смърт, раздяла, скъсване на изпит, отказване 
на виза за чужбина, уволнение – всичко това е само 
повърхността на един огромен айберг, но то може да е 
конкретен повод. Чувството за отчаяние, непотребност, 
малоценност може да активира някоя натраплива пси-
хоза – параноична, страхова, маниакална. Някои деп-
ресирани хора изпитват страх да заспят, други отказват 
храна, трети имат нужда да изпълнят някакъв ритуал, 
който да им помогне да започнат деня си.
Депресията има и физически проявления, които хората 

около нас рядко забелязват като симптоми – постоянна 
умора, липса на тонус, недоспиване или твърде много 
сън. Често се приемат за нещо временно, а те траят 
всъщност много по-отдавна и когато станат забележими 
– вече е твърде късно. Проблеми могат да се появят и в 
общуването – рязко намаляване на социалните контакти, 
смяна на средата, изолация, внезапни избухвания или не-
вротични изблици, привичките се превръщат в ритуали. 
Много често състоянието преминава в пристрасте-

ност, особено сред по-младите, които са по- податливи 
към средата си, но и възрастните често посягат към 
сънотворните и алкохола. Много често преминава 
границите на кличната депресия и се превръща в 
маниакално-обсесивни, обсесивни-компулсивни, ши-
зоидни, хистерични, невротични и други разстройства 
на личността и картината вече рязко се променя. За 
съжаление твърде често депресията завършва в самоу-
бийствени мисли и реализацията им. 
Как да разпознаем, ако наш близък започва да раз-

вива депресия:
 Негативно или силно стресиращо събитие, което го 

разтърсва из основи съвсем не е началото, но обикно-
вено отключва състоянието.

 Физически признаци – нарушения на съня, апетита, 
умора, намалена жизненост, главоболие, сънливост, 
безсъние.

 Потиснатост, ниско самочувствие, самосъжаление, 
които се демонстрират с действия или думи. Отказ да 
споделя и говори за състоянието си.

 Намаляване на социалните контакти, депресираният 
не желае да излиза от вкъщи, да говори по телефона, 
избягва приятелите и семейството си.
Ако имате съмнения, то наблюдавайте внимателно и 

поговорете спокойно. Ще срещнете съпротива и отричане, 
но не се предавайте, това само трябва да изостри внима-
нието ви. Единствено и задължително специалист може 
да помогне при депресия – нито книги, нито курсове, нито 
медикаменти на самолечение. И колкото по-рано, толкова 
по-добре, защото с развитие на състоянието, съпротивата 
ще расте, а това само усложнява всичко. Изберете добър 
психолог и работете всички заедно, нека и социалната 
среда на депресирания да е наясно и да участва – приятели, 
семейство, съученици. Никой не трябва да е сам в тази 
объркана и безнадеждна на пръв поглед картина.

ДА СИ ОТГЛЕДАМЕ
МАЛКИ КОСТЕНУРКИ В КЪЩИ  

Малките костенурки (с размери 3-4 сантиметра) мо-
гат да доставят голяма радост вкъщи. Преди да решим 
да отгледаме представител на едни от най-древните 
животни на планетата, трябва да сме наясно с техните 
нужди и да сме напълно уверени, че ще можем да се 
грижим добре за тях.
Като за начало е добре първо да решите какъв вид 

костенурка ще отглеждате вкъщи – сухоземна или во-
дна. Подходящите сезони да си занесете костенурка 
вкъщи според специалистите са краят на пролетта и 
началото на есента. 
В магазина преди да закупите влечугото, трябва до-

бре да го огледате състоянието на кожата и корубата му. 
Добрите екземпляри са тези, които не отделят течност 
или миризма и са активни в движенията си. Необходи-
мо е да разполагате и с терариум 
или аквариум с подходящи размери.
Внимавайте как ще пренесете 

костенурката в дома си. Съдът тряб-
ва да има отвори за въздух. Съответ-
но за водните видове е необходима 
влажна среда. Тук работа може да 
свърши влажна кърпа.
За водните костенурки се препоръчва да се отглеж-

дат в съд с обем поне 100 литра, в който 2/3 от дъното 
е покрито с вода (с подходяща температура).
Определена температура трябва да се поддържа и в 

терариума на сухоземните костенурки. За целта ви е 
необходима лампа. Освен това е добре терариумите да 
бъдат огрявани от слънцето, за да може костенурката да 
получава необходимите UV лъчи. Може да се наложи 
да се вземе и допълнителен нагревател.
Храненето на костенурките се извършва съобразно 

предписанията за съответния вид. Основно правило е 
продуктите да са разнообразни и балансирани.
Костенурките се къпят веднъж в седмицата. За целта 

влечугото се поставя в подходящ съд, напълнен с вода 
(около 30 градуса), ненадвишаваща половината от ви-
сочината на животното в хоризонтално положение. Там 
те престояват не повече от половин час, след което се 
подсушават и оставят в топлия терариум.
Малките костенурки обичат игрите. Опитайте да пос-

тавите топче за пинг-понг с по-ярък цвят в терариума и 
ще видите, че след определен период от време домаш-
ният ви любимец ще започне да го побутва с глава.
Добре е да знаете, че полът на костенурката може да се 

определи едва на 6-тата или 8-мата година от живота им.
Не забравяйте, че при правилни грижи и предпазване 

от инфекции, костенурките с малки размери могат да 
достигнат до 40-50 – годишна възраст.

ИЗПРАВЕНИТЕ КЪПИНИ
СЕ САДЯТ ДО СНЕГА

Най-подходящият срок да засаждате изправено и по-
луизправенорастящи къпини е от средата на октомври 
до края на ноември. Пълзящите сортове ( „Бойсен”, 
„Лукреция”, „Йънг”) и безшиповите („Торнфрий” и 
„Смутстем”), които се размножават чрез вкореняване  
на върховете на едногодишните издънки, по-добре е 
да се изваждат и да се засаждат през март. Почвата 
обаче трябва да е подготвена още през есента.
Посоката на редовете се определя в зависимост 

от мястото. В по-високите райони  засаждането е от 
север на юг, така се осигурява по-добро огряване. 
При наклонени терени редовете се ориентират по 
хоризонталите, а в ниските и равни места – в посо-
ка  изток – запад. Редовете се правят на 2,20- 2,40 м 
разстояние един от друг, а между растенията вътре 
се оставят 1,20-1,40 м. В малките гради-
ни междуредовите разстояния може да се 
намалят до 1,80 м.
На по-голямо разстояние се засаждат 

пълзящите сортове, които се отглеж-
дат на телена конструкция – 2,20-2,50 м  
между редовете и 2,50-3 м в редовете. В 
домашните градини могат да са на 1,80-
2,00 м, а  растенията да са на 2,00 – 2,50 
м едно от друго.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

МУРСАЛСКИЯТ ЧАЙ,
КОЙТО ЛЕКУВА ВСЕКИ И ВСИЧКО
Казват, че мурсалският чай лекува всеки и всичко. 

По нашите ширини, а вече и в други държави, смятат, 
че този вид чай е една от най-лековитите билки. И 
го наричат природно чудо.
Името на билката идва от връх Мурсалица в Родопи-

те. Легендата казва, че там, където падали сълзите на 
Орфей докато търсел любимата си Евридика, се поя-
вила една от най-лечебните билки по нашите ширини. 
Това е мурсалският чай. Смята се, че е магически.
Действието му наистина е много благотворно за здра-

вето. В него има 22 естествени елемента от Менделее-
вата таблица, както и голямо количество флавоноиди.

Мурсалският чай помага при белодробни пробле-
ми, бъбречни и чернодробни заболявания, успоко-
ява нервната система, действа имуностимулиращо, 
понижава кръвното налягане, забавя процесите на 
стареене, подобрява работата на храносмилателната 
система. Това са само част от ползите за здравето, 
регистрирани от медицинските проучвания. Билката 
е една от малкото, които може да се прилага на деца 
под 5 години.

 „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                                                                                                              

Две баби си говорят:
- Моят дядо има много лош навик, гризе си ноктите.
- А, аз моя го отучих!
- Как, ръцете ли му връзваш?
- Не, крия му зъбите.

- Всеки път, като ви дойда на гости, забелязвам, че зетят 
хич не ми се радва.

- Недей така, мамо! Нали го знаеш какъв е, със забавени 
реакции. Той започва да се радва чак след като си тръгнеш.

Между евреи:
- Авраме, какво подари на младите за сватбата им?
- Старинен сервиз за хранене за 12 души, а ти, Моше?
- Аз ли? Цедка за чай за 88 души!

ПЪЛНЕН ШАРАН С ОРЕХИ       
Необходими продукти:
- 2,5 кг Шаран 
- 2 големи глави лук 
- 1 морков 
- 300 гр. счукани орехи 
- 1 к.л. черен пипер 
- девесил 
- магданоз 
- сол 
- 5 с. л. зехтин (олио) 
- 5-6 лимона 
  Начин на приготвяне: Шарана се почиства от 

люспите и вътрешностите, осолява се и натрива с 
прясно изцеден лимонов сок от вън и вътре. Престоява 
в хладилник 24 часа.
Плънка:
В загрят зехтин се запържват последователно двете 

глави лук нарязани на дребно, моркова настърган на 
едро и счуканите орехи. Прибавят се подправките. 
Шарана се измива със студена вода и се пълни. За-
шива се с конец. По цялата му дължина се подреждат 
нарязани на кръгчета лимони. В подходяща тава се 
поставя шарана върху дървена скаричка. Прибавят се 
300 мл. студена вода, завива се с алуминиево фолио и 
се пече в загрята фурна на 200 градуса около 50 ми-
нути. Сваля се фолиото и се запича около 15 минути. 
Преди сервиране се сменят изпечените лимони със 
свежи. Сервира се нарязан с лимон.

Правят се ямки, дълбоки  40-50 см. 
Предварително корените се подрязват 
до здрава тъкан и се поставят на 3-4 см 
по-дълбоко, отколкото са били в почва-
та преди изваждането им. Притъпква 
се добре. След това растенията се из-
рязват на височина 15-20 см от почве-
ната повърхност. Поливат се с по 1,5-2 
литра вода всяко едно.


