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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

Във връзка с 
„ПРОЕКТА” по 
френски език на 

тема: “Градина без граници. Нека наши-
ят дух цъфти в градината на Европа”, по 
Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2, 
Стратегически партньорства, 30 ученици 
и 4 учители от Испания и 20 ученици и 3 
учители от Португалия, участваха в меж-
дународна учебна, преподавателска и обу-
чителна дейност в СУ „Св.св.Кирил и Ме-
тодий”, с.Сатовча  в периода от 15.10.2016 
– 22.10.2016 г. 
На 15 и 16.10.2016 г., Екипът на България 

посрещна с цветя партньорите от Испания 
и Португалия на аерогара София. Направи-
хме разходка из гр.София, като посетихме: 
катедралата „Александър Невски”, СУ „Св.
Климент Охридски”, Националната биб-
лиотека „Св.св.Кирил и Методий”, Руската 
църква „Св.Николай”, Народното събрание, 
Президентството и Министерски съвет, На-
роден театър „Иван Вазов”, Ротондата „Св.
Георги Победоносец”, Национален дворец 
на културата и др.
На 17.10.2016 г. всички ученици и учите-

ли бяха построени в двора на училището за  
тържествено посрещане на партньорите с 
хляб, сол, цветя, менче с вода и под звуци-
те на духовия оркестър с ръководител - г-н 
Наум Странджев и мажоретен състав с ръ-
ководител - г-жа Маруся Лозанова.
Откриването на срещата се проведе в ка-

бинета по френски език, звучаха химните на 
България, Испания, Португалия и Европа.
Г-жа Райка Славчева приветства гостите 

с „Добре дошли” в България, след което 
даде думата на Директора на училището – 
г-н Джеват Дунчев.
На срещата присъстваха – Директорът 

на СУ „Христо Смирненски, с.Кочан – г-н 
Гълъб Чаушев и г-н Румен Тюфекчиев – 
учител по български език и литература, и 
видео-оператор.
Екипът на Проекта връчи подаръци на 

партньорските училища. Програмата про-
дължи с химна на училището, европейска 
делегация с учениците от IX  клас, с кла-
сен ръководител г-жа Биляна Хаджиева 
и фолклорни песни под ръководството на 
г-н Наум Странджев. По-късно  г-жа Райка 
Славчева презентира училище Сатовча, 
образователната система и България. Сле-
добяд посетихме манастира „Св.Георги” в 
гр.Хаджидимово и атрактивната зоологиче-
ска градина.
На 18.10.2016 г. партньорите имаха въз-

можност да участват в експериментални 
часове по: френски език - г-жа Славчева, 
английски език – г-жа Лозанова, информа-
ционни технологии – г-жа Кавракова и г-жа 
Айролова, музика – г-н Странджев, българ-
ски език и литература – г-жа Николова, ис-
тория и цивилизация – г-жа Качанова, био-
логия и здравно образование – г-н Топалов, 
математика – г-жа Л.Камбова, физическо 
възпитание и спорт - г-н Б. Влайков и г-н 

О.Влайков. Обмениха се добри педагогиче-
ски практики и иновативни идеи в учебния 
процес. Партньорите останаха очаровани 
от интерактивните методи, използвани в 
часовете от нашите колеги.
Следобедната програма продължи с 

разходка из парка и Националния истори-
чески музей в гр.Гоце Делчев. Партньорите 
се насладиха на красотата и природата в 
градския парк. Запознаха се с исторически 
и археологически находки от тракийската, 
славянската и българската култура, открити 
в долината на Места. Партньорите наблю-
даваха празника, посветен на 104-та годиш-
нина от Освобождението на град Неврокоп /
Гоце Делчев/ от османско робство.
На 19.10.2016 г. посетихме Рилския ма-

настир - най-голямата света обител в стра-
ната. Партньорите имаха възможност да ви-
дят честването на преподобни Иван Рилски 
Чудотворец – най-великият български све-
тец, небесен закрилник на целия български 
народ, основател на най-големия манастир 
в България. 
Гостите обядваха в прочутата механа 

„Воденицата”, намираща се на 2 км от парк 
Бачиново в град Благоевград и предлагаща 
български и европейски специалитети. 
На 20.10.2016 г., нашите партньори има-

ха възможността да гледат един неверо-
ятен спектакъл - „Приказка за физиката и 
химията”, под ръководството на г-жа Нели 
Бурова и г-жа Силвина Адамова. Нашите 
ученици изиграха добре ролите на Нютон, 
Паскал и др., демонстрираха невероятни 
опити, презентираха велики учени в облас-
тта на химията и физиката.
Следобяд, партньорите посетиха Ог-

няновски минерални бани. Децата имаха 
възможност да плуват в закрит басейн, под 
наблюдението на спасител от гр.Гоце Дел-
чев. За тях това беше едно невероятно при-
ключение и забавление.
На 21.10.2016г. в градината на училище 

Сатовча се засяха дръвчета и цветя, до-
несени от Испания и Португалия – една от 
важните дейности по Проекта. Под ръковод-
ството на учителите по физическо възпита-
ние и спорт – г-н Бисер Влайков и г-н Орлин 
Влайков се проведоха спортни състезания 
и игри с отборите на България, Испания и 
Португалия. За гостите бяха предвидени 
футболни топки за награди. 
След това в музейната сбирка се проведе 

среща със зам. кмета на Община Сатовча - 
г-н Елхан Кълков, който приветства гостите, 
презентира Община Сатовча и връчи пода-
ръци на всички участници. 
Г-н Кирил Караколев – местен краевед и 

бивш учител по история и цивилизация раз-
каза за историята и културата на Сатовчан-
ския край. След посещението на музея се 
отправихме към църквата „Света Неделя” 
и джамията. Партньорите останаха възхи-
тени и доволни от разказите, които чуха в 
двата храма.
От 19.00 часа започна Интернационална-

та вечер в градината на България, в хотелски комплекс 
„Дъбраш” с водещи: Димитър Славчев – ученик от XI-а 
клас, г-жа Райка Славчева, г-жа Лижия Карвало от Пор-
тугалия и г-жа Сузана Ортега  от Испания Програмата 
включваше: фолклорни танци в изпълнение на групата 
„Градина без граници”, български народни песни и танци, 
испански танци, португалски танци, забавни и развле-
кателни игри, конкурс за Мiss и Mistar интернационална 
вечер, връчване на подаръци от: Екипа на Проекта и Учи-
лищното ръководство.
Г-н Джеват Дунчев и г-жа Райка Славчева връчиха сер-

тификатите на партньорите от Испания и Португалия за 
участие в мобилността и за участие в 10-часов курс по бъл-
гарски език, ниво А1, с преподавател  г-жа Райка Славчева. 
Партньорите опитаха от нашите гозби, традиционни 

сатовчански ястия, баници и сладкиши, приготвени от 
колектива на СУ – Сатовча и родителите на учениците, 
участвали в международната среща в Италия.
Вечерта продължи с български народни песни и танци 

в изпълнение на г-н Наум Странджев. Партньорите се за-
бавляваха и играха наши български хора, а за учениците  
бе организирана дискотека.
На 22.10.2016г. партньорите посетиха гр.Пловдив. 

Разходиха се из старинната част на града с екскурзовод 
на френски език, който им разказа за античните, средно-
вековните и възрожденски паметници, съжителстващи в 
неповторими ансамбли на територията на историческото 
Трихълмие – Античен театър, Балабанова къща, къщата 
на „Златю Бояджиев”, къща „Хиндлиян”, Римски стадион, 
Гребна база, централна търговска улица, Кметство и др. 
Гостите се насладиха и възхитиха от красотата и забеле-
жителностите на града.
В края на срещата, Координаторите на Испания и Пор-

тугалия изказаха благодарности. Ето какво казаха те:
„България е една много красива страна. Посетихме 

едно красиво българско училище. Бяхме посрещнати 
мило, любезно и сърдечно от цялото училище. Учителите 
са образец на всеотдайност и професионализъм, използ-
ват иновационни и интерактивни методи на преподава-

не. Научихме от курса по български език вашата азбука, 
поздрави, песни, плодове, зеленчуци и др. Опознахме и 
се сприятелихме с хората от Сатовча. Учениците имаха 
възможност да комуникират на френски и английски език. 
Научихме много  за историята, културата, бита,    традици-
ите и творческия процес в училището. Видяхме красивите 
забележителности и невероятната природа. Българите са 
мили, грижовни, сърдечни и гостоприемни хора - отрупаха 
ни с много подаръци.
Международната среща бе организирана на много ви-

соко ниво, много творческа и професионална. Обменихме 
един педагогически, европейски опит с експериментиране 
на класове от училище Сатовча и нашите ученици от Ис-
пания и Португалия.
Изказваме благодарности на: цялата общност, Кмета 

на Община Сатовча – д-р Арбен Мименов, г-н Елхан Къл-
ков – зам.кмет, Директора на СУ „Св.св.Кирил и Методий” 
– г-н Джеват Дунчев, г-жа Цветана Янева, всички учители, 
родители и ученици, нашия учител и екскурзовод - г-жа 
Райка Славчева ”.  Поздравления! Благодарим Ви!
Като Координатор на Проекта изказвам благодарности 

на: г-н Джеват Дунчев, г-жа Цветана Янева – зам.дирек-
тор по учебната дейност; г-н Арбен Мименов, г-н Елхан 
Кълков, г-н Кирил Караколев, учителския колектив и по-
мощния персонал при СУ-Сатовча, ученици, родители, 
фолклорната група с ръководител г-н Наум Странджев, 
танцова  група „Градина без граници, Еразъм+” с ръко-
водител – Дорданка Мейзинева, транспортна фирма ЕТ 
„БЕСИ”, г-н Цветомир Дренков, управител на хотелски 
комплекс „Дъбраш”, г-н Ахмед Рушидов, управител на 
механа „Лес”, г-н Жозе Барбоза – Директор на училището 
в Португалия, Лижия Карвало – Координатор на Порту-
галия, Сузана Ортега – Координатор на Испания, моите 
родители и моето семейство.  БЛАГОДАРЯ ВИ!

Информацията е предоставена от
г-жа Райка Славчева – старши учител 

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

и Координатор на проекта.

На 28 октомври 2016 година се проведе 
заседание на Общински съвет – Сатовча. 
Общинският съвет – Сатовча, прие:
> Общинска програма за опазване на окол-

ната среда за периода 2016-2020 година. 
> Годишен план за ползване на дървесина 

от горските територии, собственост на общи-
на Сатовча за 2017 година.
Общинският съвет даде съгласие:
> Общинска администрация – Сатовча, да 

подготви проектно предложение и да канди-
датства с него по процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ „Активно 
включване”  по ОПРЧР.

> Да се проведе публичен търг с явно надда-
ване за отдаване под наем помещение с площ 
от 16 кв. м, находящо се на първи етаж от 
сграда Читалище село Вълкосел – публична 

общинска собственост, УПИ V от кв. 19  по 
плана на село Вълкосел за търговска дейност 
с начална тръжна цена 40.00 лева (без ДДС) 
месечен наем за срок от 5 години по договор.

Следва на стр. 2...
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НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33
        E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 42



места на Северна Африка. Предпочел да живее със зверовете, отколкото с хора, които 
не познават Бога. Свети Мина дълго време се скитал, поучавайки се в Божия Закон, с 
пост и молитва очиствайки душата си и служейки ден и нощ на Единия Истински Бог. 
Бил заловен и жестоко измъчван, когато в тялото му не останала сила, главата му била 
отсечена, а тялото му изгорено. Но щом като огънят изгаснал, вярващите дошли и на 
мястото събрали останалите мощи на светеца - обвили ги с чисти кърпи и ги помазали с 
благовония. Пренесли ги в Александрия, където ги погребали с почести. Впоследствие 
на това място е била построена и църква в името на светия мъченик и по молитвите към 
светеца в нея станали множество чудеса.
В околностите на София се намира обрадовският манастир „Св. великомъченик Мина“ 

- на около 7 км североизточно от столицата, нарича се „Обрадовски“ по името на бившето 
село Обрадовци, сега квартал Бенковски. Манастирът някога е бил действащ девичи 
метох, но днес е изключително популярен и посещаван от миряните заради иконата, 
която се съхранява там и която прави чудеса. В дена на храмовия празник стотици хора 
отиват на поклонение в църквата и околностите на софийския манастир „Свети Мина“.
Ден в памет на загиналите във войните
Годишнина от Компиенското примирие /1918/, което слага край на Първата световна 

война (1914-1918). Отбелязва се от 1919 г. като Ден на примирието във Великобритания, 
САЩ и страните от Общността на нациите (бивша Британска общност). След Втората 
световна война (1939 -1945) е преименуван на Ден на ветерана в САЩ. Във  Велико-
британия и в някои страни от Общността на нациите - на Ден в памет на загиналите 
във войните, като се отбелязва през втората неделя на м. ноември (най-близката до 
датата 11загиналите във войните и диктаторските режими и първоначално се чества 
през петата неделя преди Великден, от 1952г. - през третата неделя на месец ноември.
Професионален празник на охранителите
Професионален празник на охранителя и частната охранителна дейност. Обявен с 

Решение 50/4 февруари 2010 г. на Министерски съвет. Отбелязва се в деня на църковния 
празник св. Мина - 11 ноември. Светецът е бил прочут и смел воин, убит в Египет за 
Христовата вяра при император Диоклетиан (284-305 г.).

12 Ноември 2016, Събота
Световен ден на рекордите на Гинес
Отбелязва се от 2005 г. в четвъртък през третата седмица от началото на м. ноември 

в чест на смелчаците, които чупят рекорди, достойни за Книгата на рекордите на Гинес 
и в памет на деня, в който е продаден 100 милионният екземпляр и книгата получава 
титлата на „най-продаваната в света книга, защитена от авторски права“ (2003). През 
този ден хиляди хора по целия свят правят опити да установят някакъв рекорд, за да 
попаднат в поредното издание на Книгата на рекордите на Гинес.
Световен ден за борба с пневмонията
От болестта умират най-много деца под 5-годишна възраст Отбелязва се от 2009г. по 

инициатива на Световната здравна организация, Глобалната коалиция 
за борба с детската пневмония и 140 неправителствени организации. 
Целта е информиране и финансиране в глобален план относно болес-
тта, от която умират най-много деца под 5-годишна възраст в света. 

13 Ноември 2016, Неделя
Международен ден на слепите хора
Отбелязва се от 1946 г. по инициатива на Световната здравна органи-

зация. Годишнина от рождението на френския педагог Валантен Аюи 
/1745-1822/, положил основите на световното обучение на слепите, 
основал в Париж, Франция, първия в света интернат за слепи (1784).

Обедната почивка, задължително на сянка!Обедната почивка, задължително на сянка!

7 Ноември 2016, Понеделник
Русия отбелязва Деня на Октомврийската 

революция
От 2005 година датата 7 ноември отново започ-

ва да се чества като официален празник - „Ден 
на Октомврийската революция“. Отбелязва се 
съгласно федералния закон „За дните на войн-
ската слава и паметните дати на Русия“, приет на 
13 март 1995 г., с промени от 29 декември 2004 г. 
и 21 юли 2005 г. До 1991 г. Денят е отбелязван в 
бившия СССР като Ден на Великата октомврий-
ска социалистическа революция с тържествен 
военен парад и масова манифестация. От 1996 г. 
до 2005 г. се чества като Ден на съгласието и примирението - обявен с указ 
на Борис Елцин от 7 ноември 1996 г. с цел обединяване на руското общество. 
На 7 ноември 1917 г. (25 октомври по стар стил) избухва на  Октомврийската 
революция в Русия (някои руските историци защитават тезата, че събитията 
от 25 октомври 1917 първо трябва да се разглеждат в светлината на държа-
вен преврат, който по-късно прераства в революция). В Петроград (Санкт 
Петербург) е свалено от власт Временното правителство и е провъзгласена 
диктатурата на пролетариата. На 8 ноември 1917г. на Втория конгрес на 
Съветите са приети Декрет за мира и Декрет за земята, създадено е първото 
съветско правителство - Съвет на народните комисари - начело с Владимир 
Илич Ленин. По традиция всяка година на Червения площад в Москва се 
провежда тържествен парад в него участват привърженици на комунистиче-
ската идея, ветерани, детски и младежки обществени организации, войници 
от Московския гарнизон, като на трибуните се канят чуждестранни гости.
Ден на информацията
Отбелязва се от 1977 г. с решение на конференцията на министрите на информа-

цията в Кампала, Уганда (7-11 ноември 1977) на страните членки на Организаци-
ята за африканско единство, която от 9 юли 2002 г. носи името Африкански съюз.

10 Ноември 2016, Четвъртък
Световен ден на младежта
Отбелязва се от 1949 г. с решение на Световната федерация на демокра-

тичната младеж (СФДМ). Годишнина от създаването на СФДМ /1945/ по 
време на Световната конференция на младежта в Лондон, Великобритания 
(29 октомври-10 ноември 1945).
Годишнина от свалянето на Тодор Живков
На 10 ноември 1989 година, часове след като 

е отворена Берлинската стена - 9 ноември, е 
свикан пленум на Централния комитет (ЦК) 
на Българската комунистическа партия (БКП). 
Официалното съобщение за двете решения на 
пленума е, че се „удовлетворява молбата на 
другаря Тодор Живков да бъде освободен като 
генерален секретар и член на Политбюро на ЦК 
на БКП“ и му се изказва „дълбока благодарност 
за дългогодишната всеотдайна дейност в служба 
на партията и народа“. Предлага се на Народното 
събрание да удовлетвори неговата молба за осво-
бождаването му като председател на Държавния 
съвет на Народна република България. Другото 
решение е, че „се избира за генерален секретар на ЦК на БКП другарят Пе-
тър Младенов“. Негласната новина за свалянето му обикаля цялата страна за 
минути. Първо се разпространява в Софийския Университет, към 17.00 часа 
пред всички будки за вестници се появяват невиждани, огромни опашки от 
хора, които чакат за да си купят вечерното издание и за да прочетат черно на 
бяло новината. На 17 ноември 1989 г. на сесия на 9-ото Народно събрание 
Тодор Живков е освободен от длъжността председател на Държавния съвет.

11 Ноември 2016, Петък
Имен ден празнуват всички с името Виктор
На 11 ноември имен ден празнуват всички, които носят името: Виктор, 

Виктория (означава - победител на латински) и Минчо, Минка (на този ден 
се почита паметта на Свети Мина).
Почита се паметта на Свети Мина
В този ден православната църква почита паметта на мъченици Мина, Ви-

ктор и Викентий - от тримата най-популярен и най-почитан е Свети Мина, 
който е известен чудотворец и се счита за покровител на семейството. Свети 
мъченик Мина е египтянин (284-305 г.), но изповядвал християнската вяра и 
служил във войската, разположена в Котуанската област, под началството на 
военачалника Фирмилиан. По това време властта в Рим се поделяла между 
императорите Диоклетиан и Максимиан. Те издали указ да се предават на 
мъчения и да се убиват всички християни, които не се покланят на идолите. 
Според указа вярващите в Христа навсякъде били принуждавани да из-
вършат жертвоприношения. Тогава война Мина не пожелаел да гледа това 
почитане на идоли, оставил войнското си звание и се оттеглил в пустинните 
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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

ПРИТЧА ЗА ТРИТЕ ТИПА ХОРА 
Един учител дал на своите ученици три играчки и им казал да им 

обърнат внимание. На пръв поглед те били съвсем еднакви, но учителят 
ги подтикнал да открият разликите. След дълго и внимателно разглеж-
дане учениците намерили във всяка играчка дупки, различни на брой.
В първата имало две дупки в двете уши на играчката. Във втората 

в едното ухо и устата, а в третата само в едното ухо.
Единият от учениците взел една игла, промушил я през едното ухо 

и тя излязла през дупката на другото.
Вторият ученик също промушил една игла през ухото на втората играчка и тя излязла през устата.
Третият прекарал иглата през ухото, но тя си останала вътре в играчката.
Тогава учителят им казал:
– Всеки човек край нас може да бъде представен като една от тези три играчки. Първата – това са 

хората, които претендират, че се интересуват от вас. Изглежда, че винаги ви изслушват, че ги е грижа 
за вас. Но това не е вярно. Вие споделяте с тях радостта или тъгата, очаквайки подкрепа и разбиране, 
но думите ви отдавна са излезли от ушите им. Не очаквайте помощ от тях.
Втората играчка – това са хората, които също изглеждат заинтересувани от вас. Но не забравяйте, че 

иглата тук влиза в ухото и излиза през устата. Това означава, че разкриете ли своите тайни и интереси 
пред този тип личности, те ще използват думите ви винаги срещу вас. Пазете се от тях!
Но винаги има и такива хора, на които може да се доверите. Това е третата играчка, в която иглата 

остава вътре в нея.
Не забравяйте да се обграждате с хора, които наистина заслужават вашето доверие, а не с такива, 

които само се опитват да ви впечатлят.

 
.. продължава от стр. 1
> Да се проведе търг с явно надда-

ване за отдаване под наем на част от 
помещение с площ от 2 кв. м, находя-
що се на първи етаж от сграда Детска 
градина, село Вълкосел – публична 
общинска собственост, за инсталиране 
на АТМ (банкомат) за срок от 5 години  
с начална тръжна цена за месечен наем 
в размер на 20.00 лева (без ДДС).

> Да се проведе публичен търг с 
явно наддаване за отдаване под наем 
на сграда – туристическа база, на-
ходяща се в местността Плетенски 
чарк в землището на село Плетена със 
застроена площ от 216 кв. м, етажи - 
два, РЗП - 432 кв. м, частна общинска 
собственост.

> Да се проведе публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на пет-
но №1 за разполагане на ВТО с площ от 
27 кв. м в района на площадното прос-
транство на село Боголин по одобрена 
схема от главния архитект на общината 
със срок на ползване 5 години.

> Да се проведе публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на пет-
но №3 (запад) за разполагане на ВТО 
с площ от 40 кв. м в кв. 10 по плана 
на село Сатовча по одобрена схема от 
главния архитект на общината със срок 

на ползване 5 години.
> Общината да придобие чрез по-

купко-продажба по пазарни цени зе-
меделски имот № 66001 в землището 
на село Долен, с площ от 2.082 дка, 
находящ се в местността Падини, с 
начин на трайно ползване овощна гра-
дина, собственост на наследниците на 
Никола Христов Цветков – бивш жител 
на село Долен, за нуждите на общината 
от терени за изграждане на обекти от 
техническата инфраструктура или за 
жилищно застрояване

> Общината да придобие чрез по-
купко-продажба по пазарни цени зе-
меделски имот № 043007 в землището 
на село Осина, с площ от 3.010 дка, 
находящ се в местността Маджарови-
ца, с начин на трайно ползване ливада, 
собственост на наследниците на Рус-
тем Юсеинов Онбашиев – бивш жител 
на село Осина, за нуждите на общината 
от постоянно затревени площи за раз-
витие на животновъдството.

> Одобри задание за ПУП – ЧИПР 
и разрешава изработване на ПУП – 
ЧИПР на уличната регулация от О.Т. 
218 до О.Т. 223 и вътрешните граници 
между УПИ IV, V, VI, VII, VIII, IX и X 
от кв. 67 по плана на  Стопанския двор 
на село Вълкосел.



До 10-ти ноември: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
До 14-ти ноември: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

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

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

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
октомври 2016 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за октом-
ври 2016 г.
До 15-ти ноември: 
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за ноември за корпора-

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

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец октомври

2. 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 октомври

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
7 - 13 ноември  2016г., брой 45 

ДОГОВОР ЗА АРЕНДА
САМО С ЕДИН СЪСОБСТВЕНИК 

Позволява го сегашното законодателство и това 
поражда много спорове, скандали и ощетени.
Земеделската земя у нас често се притежава от 

много съсобственици, но само един от тях има 
аренден договор. Това е и сериозна предпоставка за 
различни проблеми - например неплащане на дъл-
жимата рента на всички останали съсобственици.

Какви мерки след-
ва да предприемат 
те, ако този, който 
получава рентата, 
бави или отказва да 
им преведе плаща-
нията?
Това  е  един  от 

най-често задавани-
те въпроси към юр-

истите, които се занимават с поземлените отношения.
Какво казват правистите?
Когато договорът за аренда е сключен само от един 

от съсобствениците на земеделската земя, отноше-
нията помежду им се уреждат съгласно Закона за 
собствеността, посочват  адвокати.
В сегашната ситуация според нашето законодател-

ство няма пречка договор за аренда да се сключи само 
с единия съсобственик.
Тогава рентата се изплаща на него, тъй като той е 

страна по договора. Но ако другият съсобственик е 
вписан в договора, тогава и той има право да получава 
рента от арендатора.
От друга страна чл. 30, ал. 3 от Закона за собстве-

ността гласи, че всеки съсобственик участва в ползите 
и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си. 
Тоест съсобственик има право на претенция (включи-
телно и по съдебен ред) за своя дял от получаваните 
пари за ползването на земята по договора за аренда.
Адвокатите допълват, че претенцията на един съсоб-

ственик за неговата част от рентата може да бъде само 
срещу другия съсобственик, а не срещу арендатора.
Освен това тази претенция по своя характер 

представлява обезщетение за ползване и се дължи 
занапред - от датата, на която другият писмено е 
поканен да плаща.
И не на последно място засега договорът не може 

да се промени или развали, само защото е сключен 
от един съсобственик, без значение колко е делът му. 
Това поражда стотици спорове и ощетени. Но е по 
силата на Закона за арендата. Според него все още 
договор за аренда може да бъде сключен за цялата 
земя само от един от собствениците.

ЗАЩИТА НА ИМУЩЕСТВОТО
ПРИ СЛЕДВАЩ БРАК

Ако имате опреде-
лено имущество, при 
последващ брак ве-
роятно ще искате да 
защитите правата на 
децата си.
Всеки се жени с иде-

ята да е завинаги, но по 
стечение на обстоятел-
ствата понякога човек 
сключва и следващи 
бракове. Ако имате оп-
ределено имущество, 
при последващ брак 
вероятно ще искате да 

защитите правата на децата си. Как да стане това?
Възможните варианти са два, коментират адвокати. 

Или прехвърляте парите по сметка на децата си, или 
правите завещание (най-добре нотариално), с което 
им завещавате имуществото си или пък точно избро-
ени вещи (имот, пари). 
Брачният договор също дава финансова сигурност. 

Интересно е да разгледаме какви условия при унасле-
дяване предлага „режимът на разделност“ при слкю-
чен брак между двама с деца от предходни бракове.
Режим на разделност, значи че всичко, което всеки 

от съпрузите придобива на свое име, е негова лична 
собственост и другият съпруг няма дял. При смърт 
се прилага Законът за наследството, като евентуалият 
режим на разделност по време на брака променя само 
дяловете на наследниците от вещите.
Например, ако няма режим на разделност и еди-

ният съпруг купи жилище и в акта е записано само 
неговото име, то е собственост и на двамата съпрузи. 
След смъртта на единия, неговата половина се дели 
между наследниците. Ако има режим на разделност 
и единият съпруг купи жилище, то жилището е изця-
ло негово и след смъртта му цялото се дели между 
наследниците.
Какво обаче се случва с децата на другия съпруг? 

Дели се само между наследниците на починалия, 
каквито не са чуждите деца. В случая, наследници 
по закон са преживелият съпруг и деца на починалия 
съпруг. 
Или, ако сте женени и всеки има деца от предишен 

брак, но нямате общо дете – ако почине съпругът ви, 
наследници сте му вие и неговите деца, но не и вашите 
от друг брак. Ако починете вие, наследници на всичко 
ваше са съпругът ви и вашите деца, но не и неговите 
от предишен брак.

СВАЛЯТ НОМЕРАТА НА КОЛАТА
НА ПИЯНИ И ШОФЬОРИ БЕЗ КНИЖКИ 
При проверка пътните полицаи ще свалят на мяс-

то номерата на колите на водачи, заловени пияни, 
дрогирани, неправоспособни или отказали да дадат 
проба. Целта на мярката е нарушителят да не се 
изкуши отново да седне зад волана. Суровите санк-
ции бяха приети на второ четене в парламентарната 
транспортна комисия.

„Прекратена регистрация означава изземване на 
табелите с регистрационен номер, свидетелството за 
регистрация и отписване на автомобила от система-
та. При справка ще излиза, че този автомобил няма 
регистрация“, коментира шефът на КАТ комисар 
Бойко Рановски.
Вече и собственикът ще носи отговорност. В слу-

чай, че нарушителят е карал чужд автомобил, той ще 
бъде спиран от движение за срок до един месец. „Ако 
собственикът не предприеме действия в 14-дневен 
срок и не уведоми кой е извършил нарушението, то 
се пише на него“, коментират депутати.
Първоначалната идея за конфискация на автомоби-

ла отпадна, тъй като много от возилата са лизингови 
или служебни.
Средно на седмица пътната полиция залавя по 300 

солидно почерпени зад волана, по 30-ина дрогирани 
и по 600 неправосопособни.
При такива нарушения, както и при шофьори, които 

откажат проба, пътните полицаи ще прекратяват регис-
трацията на колата, ако самият нарушител е собственик.
Срокът на спиране от движение може да е от поло-

вин до една година.
Глобите за превишена скорост се увеличават двой-

но - това предвижда друга промяна, приета от парла-
ментарната комисия. По-строги стават и наказанията 
за гонки, както и за зачестилото напоследък каране в 
платното за насрещно движение.
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2. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 
г.) срещу решенията на ЛКК и центровете за спешна 
медицинска помощ - в 14-дневен срок от получаването 
им пред ТЕЛК;

3. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г., 
бр. 40 от 2012 г.) срещу решенията на ТЕЛК - в 14-дне-
вен срок от получаването им пред НЕЛК.
За консултация по въпроса бихте могли да се обър-

нете към съответната регионална здравна инспекция 
(РЗИ). За гр. София - РЗИ София, адрес: София 1233, 
ул. „Враня“ №20; тел.02/ 813 04 13; 02/ 813 04 00.

Въпрос: Като редовен платец към държавата 
и респективно към здравната каса близо 20 г., бих 
желала да получа от вас информация за контакт 
на ортопед, който е в състояние да предостави на-
правления за ЯМР на 12 годишния ми син (насочен 
от травматолог и ортопед към това изследване при 
преглед), тъй като до момента такова ни бе отка-
зано 2 пъти, от 2-ма ортопеди, защото било много 
„сложно“ да се издаде. Моля, ако някъде в закона е 
описано, че това е „сложно“ и гражданин, живеещ 
в държава в европейския съюз, не може да получи 
необходимата медицинска помощ или изследване, 
въпреки, че е насочен към него от специалист, за да 
се постави диагноза, да ми предоставите препратка 
към този текст, тъй като подобен до момента в 
Евро разпоредбите не съм срещала, а дори напротив.
Отговор: Високоспециализираното изследване яд-

рено-магнитен резонанс (ЯМР) се извършва от лекар 
специалист по образна диагностика на основание 
на издадено “Направление за медико-диагностична 
дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4) от лекар специалист от 
извънболничната помощ. 
Тъй като ЯМР е скъпоструващо изследване в обхвата 

на извънболничната помощ, на лекарите специалисти 
е дадена допълнителна възможност да го назначават - 
освен от определените им средства за медико-диагнос-
тични дейности за тримесечието, и чрез допълнителни 
средства - допълнителен брой ЯМР, разпределяни от 
директора на съответната РЗОК. За целта лекарят 
специалист подготвя и представя в РЗОК мотивирано 
заявление за отпускане на направление за изследването 
ЯМР с придружаваща документация, установяваща 
необходимостта от извършването му. Директорът на 
РЗОК разрешава/или прави отказ за ЯМР. Лекарят 
специалист по служебен път получава становището 
на директора и уведомява пациента. Пациентът няма 
ангажимент по отношение на попълването и изпраща-
нето на документите до директора на РЗОК.

Въпрос: Бих искала да знам, какъв е реда за 
обжалване, ако се съмняваме в достоверността 
на болничния лист издаден на наши служители, 
тъй като те масово злоупотребяват, за да не 
присъстват на работа, дали може да се подаде 
болничния лист за проверка преди да се подаде за 
изплащане и в какъв срок може да се формира ко-
мисия за проверка на болния.  Защото ако болнич-
ният лист е краткосрочен за три дни например, 
дали ще може да се извърши проверката и може 
ли да минават на втора заверка от доктора на 
фирмата и изобщо какъв начин има, за да прекра-
тим порочната практика с болничните?
Отговор: Въпросите, свързани с условията и реда 

за издаване на болнични листове поради временна 
неработоспособност (експертиза на временната 
неработоспособност), както и редът за обжалването 
на експертните решения за временна неработоспо-
собност не са от компетенциите на Националната 
здравноосигурителна каса.

 Министерството на здравеопазването и регио-
налните здравни инспекции (РЗИ) организират и 
ръководят медицинската експертиза. Експертизата 
на временната неработоспособност се извършва от 
лекуващия лекар, лекарски консултативни комисии 
(ЛКК), териториални експертни лекарски комисии 
(ТЕЛК) и от НЕЛК.
В случая можем да цитираме единствено това, 

което е записано в Закона за здравето:
Чл. 112. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 

1.07.2009 г.) Обжалванията и възраженията от страна 
на заинтересованите лица и органи (освидетелства-
ните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално 
подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и 
органите на медицинската експертиза на работос-
пособността) се правят:

1. срещу решенията на лекуващия лекар - в 
14-дневен срок от получаването им пред лекарската 
консултативна комисия;



КАК ДА ИЗМАЙСТОРИТЕ
ИСТИНСКО ЯБЪЛКОВО ВИНО

Ябълките съдържат от 8 до 12% захар в редки слу-
чаи до 14-15%. Но дори да приемем, че захарността е 
10%, от тях могат да се получат 5,6 об.% алкохол, кой-
то би могъл да достигне до 7,9 об.% при пълна зрялост 
на ябълките. Ябълковото вино често се нарича още и 
сайдър. Качеството му зависи от сорта ябълки или от 
сбора на няколко сорта, както и от степента им на уз-
ряване. Ако плодовете са презрели, е възможно коли-
чеството на ябълчената киселина да е малко и виното 
да стане плоско на вкус.
Технологията за производство е следната:
Раздробяват се ябълките - най-добре става с чукова 

дробилка - целта е да се получи гъста хомогенна каша.
Внимание! Загнилите плодове предварително да се 

отстраняват. Пресова се ябълковата каша. Ако това се 
прави веднага, количеството на сока ще бъде около 
50% от теглото на ябълките , защото голяма част от 
сока се задържа от пектиновите вещества. За да се по-
виши рандемана на сока е нужно част от пектина да се 
разгради под действието на пектолитичните ензими, 
съдържащи се в кашата.
Как да постъпите професионално, ще обясним на 

тази страница.
Можете да повишите рандемана на сока. За да по-

вишите рандемана на сока, от което се интересуват на 
първо място много домашни производители, можете 
да използвате един от следните начини:

- Ябълковата каша се оставя 
около 12 часа, за да се разгради 
част от пектина. След това се пре-
сова и сокът лесно ферментира.
В този случай рандеманът на 

сока може да достигне 60-70%.
- Ябълковата каша се засява с 

мая. След около 2 денонощия ще 
започне ферментация. В момента 
на бурна ферментация сокът се 
пресова.
В този случай може да се полу-

чи 70-80% сок от кашата.
- Ябълковата каша се загрява до кипене и след като 

температурата спадне до 30 градуса С се пресова.
Рандеманът на сока при този вариант също е около 

70-80%.
Имате вариант и да го подсилите
Тъй като ябълковият сок е с ниско захарно съдър-

жание, полученото вино ще бъде най-често с 5-6 об.% 
алкохол и лесно може да се превърне в ябълков оцет. 
Но има начин да се направи подсилване на сока, което 
може да стане по 2 начина:
Със захар - към ябълковия сок се добавя захар - най-

добре е тя да се разтвори в затоплен ябълков сок.
При 10% захар в ябълките е необходимо да се до-

бави захар, която да повиши захарния градус до 20%. 
В този случай на 94 л сок се добавят 10 кг захар и се 
получава 100 литра качествен сок.
Със спирт - към ферментиралия ябълков сок се до-

бавя чист зърнен спирт до достигане на 10-11 об.% ал-
кохол във виното. Към 94 л ябълково вино се добавят 
6 л зърнен спирт при 96 об.% алкохол - получава се100 
л вино. 
Важна е ферментацията
Ферментацията на ябълковия сок протича при 18-20 

градуса С в продължение на 10 до 12 дни. За да се въз-
буди тя е необходимо да се използват сухи винени или 
хлебни дрожди в количество от 20 до 40 грама за 100 
литра. Сухите дрожди първоначално се хидратират в 
хладка вода или в сок при 30 градуса С за половин час. 
След приключване на ферментацията виното се оставя 
в хладно помещение. След около седмица на дъното 
на съда пада грубата утайка. Тогава се прави първо 
откаляване - отделяне на виното от утайката. После 
виното се прехвърля отново в чист съд, където престо-
ява до пълното избистряне и чак тогава се прави второ 
отделяне от утайката. Съдът с виното трябва да бъде 
винаги пълен, за да не се окислява. За да се предотвра-
ти окисление на виното е добре след ферментацията 
да се сулфитира. Добавят се или серниста киселина, 
или калиев метабисулфит. Дозите: за 100 л вино са не-
обходими 0,1 л 6-процентова серниста киселина или 
12 г калив метабисулфит. 
Ако виното ви не може да се избистри само, трябва 

да се направи бистрене с яйчен белтък 4-5 белтъка се 
отделят добре от жълтъците и се разбиват на пяна, 
която се смесва добре с 5-6 литра вино - тази смес е 
достатъчна за 100 до 120 литра мътно вино. За около 
7 дни пада утайка и бистрото вино вече се отделя от 
нея. За да се запази виното за по-дълго време, след 
пълното му избистряне трябва да се разлее в бутил-
ки. Бутилките се поставят в хоризонтално положение 
в избеното помещение.

ПРЪСКАЙТЕ С КАРБАМИД СЕГА
През есента при започване на листопада е препоръ-
чително да се направи една агротехническа дейност 
- пръскане с карбамид.
Това е не само профилактична, но и оздравителна 
мярка. Препоръчваме ви я всяка година, тъй като 
благодарение на нея дръвчетата да презимуват по-ус-
пешно.
Пръскането на овош-
ките с карбамид се 
прави в началото на 
листопада. Това тре-
тиране е задължител-
но особено за ябъл-
ките и крушите, които 
през годината са били 
силно нападнати от 
струпясване, както и за черешите - от бяла ръжда.
Пръскането с карбамид е полезно и за всички оста-
нали плодни дръвчета, защото ги прави по-устойчи-
ви на ниски температури през зимата. Карбамидът 
подобрява лигнифицирането на тъканите по клонки-
те (образуване на корковидна тъкан) с което предпаз-
ва дръвчетата от измръзване.
За третиране се препоръчва да се използва 7%-ов 
разтвор, което означава 700 г карбамид на 10 литра 
вода. Важно е цялото дръвче да бъде опръскано мно-
го добре с разтвора. Освен това се препоръчва да се 
напръскат и опадалите листа, защото карбамидът 
служи като катализатор за намножаване на полезни 
микроорганизми, които бързо разлагат листата.
Да се третира и с бордолезов разтвор
През есента, когато по-голяма част от листата са 
опадали - около 80%, се препоръчва да се направи 
едно пръскане срещу къдравостта по прасковата с 
2%-ов бордолезов разтвор.
След листопада се третират с 2%-ов бордолезов раз-
твор всички костилковите видове срещу съчмянката 
и кафявото гинене.
Правила за приготвяне
Най-често в практиката се използва 1%-ов бордо-
лезов разтвор. За да се приготви 100 литра работен 
разтвор, са необходими 1 килограм син камък (меден 
сулфат) и 750 грама негасена вар или 1,5-2 килограма 
гасена вар.
Най-лесният и удобен начин за приготвянето му е 
следният:
В подходящ по-голям съд се налива 90 литра вода. 
Отмерва се 1 кг син камък, който се поставя във вода-
та. В кофа с 10 литра вода се размива необходимото 
количество вар (750 г негасена или 1,5-2 кг гасена 
вар). Добре разбърканото варното мляко се излива в 
големия съд със синкамъчния разтвор. Препоръчи-
телно е това да стане през сито, за да се задържат ед-
рите парчета, които обикновено остават при гасенето 
на варта. Прибавянето на варното мляко става бавно 
и при постоянно бъркане.
Готовият бордолезов разтвор трябва да има небесно 
син цвят (означава, че киселинността на синия ка-
мък е неутрализирана от варта). Това най-лесно се 
установява с помощта на фенолфталеинова хартия 
(трябва да почервенее) или червена лакмусова хар-
тия (трябва да посинее).
Приготвения бордолезов разтвор, трябва да се упо-
треби в същия ден.
Важно!
Ако се пръска с лошо неутрализиран бордолезов раз-
твор, с недостатъчно вар, може да се причинят из-
гаряния по растенията.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Аронията - лек за много болести  
Аронията (изсушена или в прясно състояние) се 

препоръчва за укрепване на кръвоносните съдове 
- хипертонии, атеросклерози, капиляро-токсикози, 
при проблеми с щитовидната жлеза, диабет и други.
Още приложения на пресните плодове, екстра-

ктите, настойките се употребяват при ревматизъм, 
алергични заболявания на кожата, кръвотечения 
от различен произход, 
цистит, бъбречни забо-
лявания, треска.
Варените  плодове 

спират кръвотечения, 
действат разхлабващо, 
а сушените плодове са 
добро лекарство про-
тив разстройство.
Чрез пресоване от 

плодовете се извлича тъмно рубинен сок. Той се при-
лага при болни от хипертония, като в продължение 
на един месец се приемат три пъти дневно по 50 мл 
сок преди хранене.
Пюрето от изстисканите плодове също помага, 

като дозировката от него е 2 пъти на ден по лъжица 
преди хранене. То се прави като килограм смачкан 
предварително плод се смесва със 700 г захар.
При анемия прави се настойка от 2 ч.л. плодове и 

400 мл вряла вода. След час в настойката се прибавя 
малко захар и се изпива на 3-4 пъти през деня.
При диария - 1 супена лъжица сухи или пресни 

плодове се заливат с водна чаша вряла вода. Запар-
ката се оставя да престои около час и се пие по чаша 
три пъти дневно, 30 минути преди хранене.
Пр висока температура - прави се настойка от 

цвят на арония и плодове в съотношение 3 към 4. 
Към нея се прибавят и сухи плодове от малина. 
Всичко се запарва с 2 л вряла вода, плътно се за-
крива и престоява 3 часа. След прецеждането се 
пие през 2 часа.
Повишава имунитета - течение на цяла година 

се пие чай от равни части плодове арония, шипка и 
касис като 1 с. л. от сместа се залива с водна чаша 
вряла вода и престоява 4-5 часа.
Кога не се прилага арония - при болни от тром-

бофлебит, язва на стомаха и гастрити с повишено 
ниво на киселинност.

. 

 „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: 
0894/588-939 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                                                                                                              

Двама приятели са в бирарията и си пийват. Единият казва:
- Хайде да направим някаква шега! Да се обадим на жените 

си - аз на твоята, ти на моята. Първи април е все пак.
Както решили, така и направили. Първият звъни на жената 

на другия от телефона му. Тя почва:
- Казах ти да не ми се обаждаш, на важна среща в работата 

съм точно!
- Извинете, госпожо, но вашият мъж го блъсна кола.
- Мъртъв ли е?
- Не, но го карат към болницата.
След пет минути другият приятел взима телефона на 

първия и набира жена му. Тя веднага почва:
- Здравей, скъпи! Няма да повярваш, какво стана! Мъжът 

на Светлето го блъснала кола! Та тя направо от ресторанта 
с любовника си са отишли у тях да го отпразнуват!

вама приятели са в бирарията и си пийват Единият

МАКАРОНИ С ПАТЛАДЖАНИ И ЧУШКИ
Продукти: 
• 100 мл зехтин
• 2 скилидки чесън
• 1 патладжан
• 1 зелена чушка
• 1 червена чушка
• 100 мл сухо бяло вино
• 1 (400г) консерва домати, 
нарязани на кубчета
• сол и смлян черен пипер
• 400 г макарони
• босилек
Приготвяне: Патладжа-

нът и чушките се почист-
ват, измиват и се нарязват 
на кубчета. Зехтинът се 
загрява в тиган и се доба-
вят наситнените скилидки 
чесън. Запържват се за 1 
минута, след което се добавят патладжанът и чуш-
ките. Готвят се за 2-4 минути до златист цвят, като се 
разбъркват периодично. Прибавят се доматите и се 
оставят да се задушат 4-5 минути. Сипва се виното и 
сосът се бърка до кипване. Овкусява се със сол и черен 
пипер. Сосът се готви 20 минути на среден огън или 
докато зеленчуците омекнат. Макароните се сваряват 
според указанията на опаковката. Отцеждат се и се 
прехвърля в чиния.  Отгоре се гарнират със готовия 
сос и босилек. Поднасят се веднага.


