
11 - 17 март 2019г., година (XV), 10 /695

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

На 1 март 2019 г. се проведе заключител-
ният етап (публична защита) на третото из-
дание на ученически конкурс „Простран-
ство и време“, организиран от Академия 
за лидери при Историческия факултет на 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
От 113 заявени участия в двете тематич-

ни направления – история и география – в 
заключителния етап бяха включени 88 раз-
работки, които са авторски продукт на 95 
ученици от гимназиалната образователна 
степен (ІХ – ХІІ клас). Впечатляваща бе 
не само географията на заявените участия 
– 32 населени места, 12 от които областни 
центрове (Кюстендил, Русе, Кърджали, 
Враца, Разград, Силистра, Варна, Монта-
на, В.Търново, и др.), но и техния брой, а 
именно – 61 участника от 32 училища с 57 
разработки в областта на историята и 34 
участника с 31 разработки в областта на 
географията под ръководството на 41 учителя по история и география.
Представените конкурсни материали са в три формата: писмен (историческо/ге-

ографско есе, тема, реферат), визуален (постер, мултимедийна презентация, про-
ект) и електронен (блог). Сред темите, провокирали най-силно интереса на млади-
те хора към историята на българския народ и държава, са: „Приносът на траките” 
в съвременната българска култура”, „…Че и ний сме дали нещо на светът и на вси 
словене книга да четът”, „Българите и „другите“ в Османската империя”, „По сле-
дите на една фотография”, „Човекът, с който се гордее моят род”, „Въображението 
е по-важно от знанието“ (Алберт Айнщайн), „Отговорността да си европеец”.
В конкурса се включи и Снежана Шекерова – ученичка в 9 клас в СУ Сатовча. 

Тя участваше с историческо есе на тема „…Че и ний сме дали нещо на светът и на 
вси словене книга да четът”. Ученичката получи отлична оценка при селекцията 
на разработките и също така отлично защити работата си на заключителния етап 
на конференцията. Тя бе класирана на първо място с още няколко други участници 
в конкурса и бе наградена с грамота и книга. Много добре представи и себе си, и 
СУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Сатовча.
Да й е честито, все така да печели призови места в конкурси и състезания и да 

представя достойно училището и преподавателите си!

С организирани в учебно- възпитателните заведения на територията на общината 
тържества се отбеляза денят на майката, международният ден на жената. Поднасяха 
се цветя в знак на обич и признателност към майката, към пазителката на семейното 
огнище, към нежната половинка, към приятелката, към любимата. В знак на уважение 
и признателност, ученици и деца подаряваха цветя на своите учителки. В детските 
градини и ясли тържествата за Денят на мама продължи почти през целия ден. Както 
винаги и благодарение на своите учителки малчуганите старателно се бяха подготвили 
за този специален и прекрасен ден, за да се представят пред своите близки - майки, 
баби, каки, лели. Много весели и щастливи децата показаха своята неподправена 
обич, като пееха песнички за мама, рецитираха стихове за всеотдайният труд и 
безграничната обич, която всяка майка изпитва към рожбите си. Стихове посветени 
на  безсънните нощи, в които е бдяла неотлъчно над тях, на усмивката и топлината в 
сърцето й. Децата произнасяха радостно своите благодарствени слова,  а майките с 
много вълнение и обич слушаха и се радваха на познанията на малчуганите си.
Художествено-музикалните тържества, подготвени от възпитателите в градините и 

яслите, донесоха радостни емоции и приятни преживявания на всички присъстващи, 
майки, баби, и гости на тържествата. Децата получиха много ръкопляскания и 
искрена благодарност от всички присъстващи за труда си да направят майките 
щастливи в празничния ден.

ДГ Сатовча

На 05.03.2019 г., на тържествена цере-
мония, организирана от Центъра за раз-
витие на човешките ресурси, гр.София,  
екипът на дейност „Европас“ награди 
победителите от Националния конкурс 
«Комикс за деца».
Гордост за училището, е че 18 уче-

ници  под ръководството на г-жа Райка 
Славчева – старши учител по френски 
език, заеха първите места и бяха награ-
дени с 2 цифрови фотоапарата, 1 таблет, 
9 смарт часовници, грамоти и поощри-
телни награди.
Темата, върху която творяха учени-

ците бе «Моята мобилност». Целта бе 
да се провокира  тяхното въображение 
по представяне на различни случки от 
пътуванията  извън България.
След реализирания в училището триго-

дишен проект по френски език «Градина 

без граници. Нека нашият дух цъфти в 
градината на Европа»,  учениците рабо-
тиха с голям ентусиазъм и изобразиха 
върху своите рисунки училищата от Ита-
лия, Португалия, Испания и Румъния.
Критериите за оценка бяха: Ориги-

налност на идеята и доколко тя отгова-
ря на темата на конкурса, драматургия, 
композиция на страницата, разработка 
и характеристика на героите, графично 
изпълнение.
Тези награди предизвикаха много по-

ложителни емоции  у учениците и мо-
тивация за участие в други конкурси.
Благодарности за: г-н Петьо Кънев - 

изпълнителен директор на ЦРЧР, еки-
път на Европас; г-н Джеват Дунчев 
– директор на СУ «Св.св.Кирил и Ме-
тодий» и осемнадесетте ученици – по-
бедители в конкурса.

УЧЕНИЦИ ОТ СУ-САТОВЧА ЗАЕХА ПЪРВО МЯСТО
В БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

„КОМИКСИ ЗА ДЕЦА“, ДЕЙНОСТ, „ЕВРОПАС“, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

ДГ Вълкосел

ДГ Слащен



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

12 Март 2019, Вторник,
Национален празник на Мавриций 
Националният празник на страната е 

Денят на независимостта /1968/ и Де-
нят на републиката /1992/. През 1810 г. 
страната е завладяна от Великобритания. 
През 1814 г. официално е обявена за бри-
танска колония Мавриций. На 12 март 
1968 г. е провъзгласена независимостта 
на Мавриций като парламентарна монар-
хия в рамките на Общността на нациите 
(бивша Британска общност). На 12 март 1992г. е провъзгласена за република.

16 Март 2019г., Събота,
Международен ден на астрономическите обсерватории
Международният ден на астрономическите обсерватории, отбелязан е 

за първи път през 1990 година в Италия по инициатива на Асоциацията на 
италианските астрономически обсерватории. Чества се близо до деня на про-
летното равноденствие, с цел разпространение на знанията по астрономия.

  

ИАОС OБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
„ВОДА ЗА ВСЕКИ“ 

Изпълнителната агенция по околна среда oбявява 
конкурс за детска рисунка на тема „Вода за всеки“ 
по повод Световния ден на водата – 22 март 2019 г. 
Конкурсът е  посветен на темата на тазгодишната 
международна кампания „Leaving no one behind”.
Правила за участие в конкурса :
• Могат да участват деца и ученици от 8 до 12 год.
• Допустимият формат на рисунките е А4 (210 x 

297 мм), без ограничения в използваните материали.
• Рисунките трябва да бъдат изпратени в оригинал 

до ИАОС на адрес гр. София 1618, бул. „Цар Борис 
III“ №136, п.к. 251 до 15 март 2019 г.

• Всяка творба трябва да има посочени: автор, 
възраст и заглавие, адрес (и телефон или e-mail) за 
обратна връзка. Рисунките могат да бъдат придру-
жавани от кратки текстове (до 50 думи).

• Всички рисунки, участващи в конкурса, ще се публикуват в албум на 
Фейсбук страницата на ИАОС. Победителят в конкурса ще бъде определен 
чрез публично гласуване онлайн.  Творбата с най-много харесвания (реакции) 
ще бъде отличена с първо място. Следвана от второ и трето място. Гласуването 
във Фейсбук ще  започне от 18 и ще продължи  до 17.00 часа на  22 март 2019 г.

• Номинираният на първо място ще получи грамота и ваучер за пазаруване 
от избрана книжарница на стойност 100 лв, а на второ и трето място – грамота 
и ваучер на стойност 50 лв.

• Всяко дете може да участва с една творба.
• Рисунките да не са участвали в други конкурси и да не са взаимствани 

от Интернет.
• Официалното обявяване на победителите ще стане на 25 март 2019 г. на 

страницата на ИАОС в секция „Новини“.
  Изложба на всички рисунки ще бъде подредена във фоайето на ИАОС от 

18 -29.03.2019 г. 

Н О В И Н И
11 - 17 март 2019г., брой 10

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

Имало един рибар. Живеел в малко, красиво, 
крайбрежно селце. Сутрин никога не бързал да 
става, спял до късно, изпивал бавно и спокойно 
чашата си с кафе. Отивал за кратко да лови риба, 
а после помагал на жена си да приготвят вкусен 
обяд, заедно с нея и децата благодарели за 
храната на масата и хапвали с апетит. Следобед 
играел с децата и се унасял в сладка дрямка. Уло-
вът продавал в селцето, пийвал чаша вино, пеели 
песни и свирел с приятели. Понякога купувал мал-
ко подаръче за жена си и носел някоя изненада 
на децата. Друг път качвал цялото семейство в 
лодката и се отправяли на пътешествие.
Един ден един професор минал покрай този 

рибар, който тъкмо прибирал улова си.
-Защо си тръгваш толкова рано?
- Приключих с улова за днес, г-не. Имам дос-

татъчно да нахраня семейството си, да бъдем 
щастливи.

- Нека ти дам безплатен съвет - казал професо-
ра. Остани поне до късния следобед, ще уловиш 
много риба. Ще я продадеш, след няколко месеца 
ще си купиш по-голяма лодка и ще наемеш хора 
да ти помагат. Вярно, ще отнеме повече часове, 
но с пъти по-големия улов, след още няколко ме-
сеца ще си купиш втора лодка и ще наемеш още 
хора. Представи си само!! Ако продължиш така, 
само след 5-6 години ще имаш голяма риболовна 
флотилия. Е и това ще отнеме почти цялото ти де-
нонощие. Но! Ще можеш да преместиш офиса си 
в голям град, ще обезпечиш живота си с огромна 
заплата и дялови опции. След още няколко години 
ще започнеш планирано откупуване на дяловете. 
Ти ще станеш мултимилионер!!
Рибарят изслушал с внимание и спокойствие 

въодушевения професор и казал:
- Но г-не, какво ще правя с тези милиони??
- Как какво!? Това са мноооого пари! Можеш 

да правиш каквото си искаш. Ще се оттеглиш от 
бизнеса. Ще си купиш малка къщичка красиво 
крайбрежно селце. Сутрин никога няма да ти се 
налага да ставаш рано, ще изпиваш бавно и спо-
койно чашата си с кафе. Предобед, ако искаш ще 
хвърляш по едно око дистанционно на развитието 
на бизнеса. После ще приготвяте с жена си вкусен 
обяд и ще хапвате. Следобед ще играеш с децата 
и ще дремваш. Вечер ще пиеш чаша вино с прия-
тели, ще пеете и свирите на китара. Понякога ще 
купуваш подаръче за жена си и децата, и с новата 
си лодка ще отплавате със семейството на кратки 
пътешествия. Разбираш ли?! С всички тези пари 
можеш да се оттеглиш и да си живееш живота! 
Ще живееш спокойно и щастливо!

- Но г-не, аз това и правя.
Често вярваме, че щастието е някъде 

напред в бъдещето. Това вярване засле-
пява сетивата ни. Щастието не може да 
бъде мечта, то може да бъде само сега. 
Ако правим всичко с радост, ако работим 
с радост, живеем живота си с радост, 
можем да бъдем щастливи. Сега.

ПРИТЧА: РИБАРЯТ 

  ФОТОКОНКУРС #MAKINGEUROPE2019 ПО СЛУЧАЙ 70 ГОДИНИ
ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА  

Краен срок: 30 април 2019 г. 
През цялата 2019 г., държавите, члену-

ващи в Съвета на Европа, ще отбелязват 
70-годишния юбилей с различни събития. 
По повод своята 70-годишнина, Съветът 
на Европа е обявил и фото конкурс в 
Instagram, целящ да разкрие разнообраз-
ните гледни точки, които гражданите от 
47-те държави-членки имат за Европа днес. 
Конкурсът е в пет категории:
- Хора (таг #MakingEurope2019 #people)
- Места (таг #MakingEurope2019 #places)
- Моменти (таг #MakingEurope2019 

#moments)
- Предизвикателства (таг #MakingEurope2019 #challenges)
- Черно и бяло (таг ##MakingEurope2019 #blackandwhite)
Участващите снимки следва да използват и тага на официалния акаунт на Съвета на 

Европа в Instagram: @CouncilofEurope В конкурса може да се включи всеки гражданин, 
навършил 13 години и живеещ в някоя от 47-те държави.
Определените от жури шестима победители, ще бъдат поканени в Страсбург, Франция 

на юбилейно събитие през октомври 2019 г.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 8.03.2019 г.
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До 14-ти март: 
ЗДДС
1. Подаване на справ-

ка-декларация по 
ЗДДС, ведно с отчетни 
регистри и внасяне на 
дължимия ДДС за да-
нъчния период - месец 
февруари. 

2. Подаване на VIES-
декларация от реги-
стрирано 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 (включително по-
лучените авансови плащания), с място на изпълнение 
на територията на друга държава членка за данъчния 
период – месец февруари.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
февруари 2019 г. 
До 15-ти март: 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец февруари.

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 февруари.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец февруари.
ЗДДФЛ
Подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 

изплатени доходи на физически лица през 2018 г.
До 20-ти март:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
февруари 2019 г., за новорегистрираните Интрастат 
оператори с възникнало текущо задължение.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
11 - 17 март 2019г., брой 10

КАКВО СТАВА С ЕЛЕКТРОННАТА ВИНЕТКА ПРИ 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА НА КОЛАТА   
Ако ще сменяте предното стъкло на автомобил, кой-

то има валиден хартиен винетен стикер, но целостта 
му е нарушена, трябва да запазите отделните му части, 
за да докажете, че е в срок.
Пазете още касовия бон и отрязъка. При липса на 

винетен стикер и наличие само на отрязък и касов бон, 
като начална дата на активация на винетката ще се 
счита датата на касовия бон, обясниха за Съюза на бъл-
гарските автомобилисти (СБА) от Националното тол 
управление по повод на запитвания на автомобилисти.
Друг често задаван въпрос е какво става с елек-

тронната винетка при промяна на собствеността и 
регистрационния номер на автомобила? Например 
продавате си  колата, тя е с благоевградски номер, но 
новият й купувач е от Пазарджик и иска да си смени 
регистрацията.
Електронната винетка се издава за автомобил с 

определен регистрационен номер. При промяна на 
регистрационния номер собственикът или ползвате-
лят следва в срок до три работни дни да заяви тази 
промяна в централното управление или в областните 
управления на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Водачите се заблуждават, че след като са платили 

вече винетка такса за автомобила, независимо от 
сменения номер, тя си остава валидна. Не, тя е за-
губила валидност в деня на прехвърлянето, затова 
трябва в рамките на 72 часа да се уведоми АПИ. В 
противен случай се губи правото да бъде издадена 
нова безплатна електронна винетка до изтичането на 
първоначалната валидност на издадената във връзка 
с прехвърленото пътно превозно средство.
Освен в Пътната 

агенция шофьорите 
могат да заявят про-
мяната на номера и 
по електронен път, 
като служителите в 
срок до два дни от по-
лучаването на заявле-
нието трябва да отра-
зят това в регистрите. 
С цел обратна връзка 
препоръчително е за-
явителят да посочи електронен адрес и/или актуален 
телефонен номер, уточняват от тол управлението.

 В последно време станаха известни десетки случаи 
на сгрешени електронни винетки заради невярно въве-
дени данни от страна на шофьорите. Още в началото 
на годината от Агенция „Пътна инфраструктура“ 
обърнаха внимание, че ако водачът некоректно въ-
веде данните за автомобила си и си закупи винетка 
със сгрешени данни, после не може нито да направи 
корекция, нито да си вземе парите обратно.
Държавните служители се позовават на чл.5, ал.3 от 

Наредба за условията, реда и правилата за изграждане 
и функциониране на смесена система за таксуване на 
превозните средства, където е казано, че при покупка 
на е-винетка отговорността за попълване на корект-
на информация е на собственика или ползвателя на 
автомобила.
За да се избегнат всякакви грешки, от тол упра-

влението напомнят, че при покупки на е-винетки от 
уебсайта www.bgtoll.bg, терминал за самотаксуване и 
мобилното приложение системата изисква на финална 
стъпка проверка на въведените данни.

ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА

Задължително здравноосигурените лица могат да 
се лекуват по избор при всеки лекар по дентална 
медицина, подписал договор със здравната каса, без 
оглед на адресната регистрация.

 При посещение при лекар по дентална медицина 
пациентът носи лична-
та си здравноосигури-
телна книжка, в която 
лекарят по дентална 
медицина  вписва из-
вършените дейности. 
При  изчерпване  на 
страниците в здравно-
осигурителната книжка 
се използва допълни-
телен лист-притурка към нея по образец, одобрен от 
Българския зъболекарски съюз (БЗС) и Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК). Осигурените лица 
получават този документ в районната здравноосигу-
рителна каса (РЗОК).

 Задължително здравноосигурените лица могат 
свободно да осъществяват или променят избора си на 
лекар по дентална медицина за всяка от договорените 
дейности за срока на действие на НРД.

 Право на осигурените лица е да бъдат информирани 
за пакетите, обемите и стойностите на договорените 
дейности, преди да им бъдат предоставени  дентални 
услуги. В здравноосигурителната книжка на лицето се 
отбелязват данните на лекаря по дентална медицина, 
извършил дейността, както и неговият подпис и печат. 
Вписват се кодовете на дейността и на съответния зъб 
- по договора с НЗОК, както и датата на извършването.

 Информация относно видoвете дейности по ден-
тална медицина, заплащани изцяло или частично от 
НЗОК, в полза на здравноосигурените лица, е публи-
кувана на интернет портала на НЗОК - в меню „НРД“ 
- „Национален рамков договор за дентални дейности“.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ФЕВРУАРИ и МАРТ 2019г.

РЕАЛИЗИРАНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБИ
ОТ ТЪРГОВИЯ С АКЦИИ     

Въпрос: Алтернативен инвестиционен фонд реа-
лизира печалба от инвестиции в дялове и акции на 
непублични дружества, както и от лихви от предос-
тавени заеми. Тази печалба облагаема ли е по ЗКПО? 
Ако същото дружество реши да продаде част от 
акциите си чрез БФБ, приходът от продажбата 
(продажна - номинална стойност) облагаем доход 
ли е по ЗКПО?
Отговор: Реализи-

раните печалби или 
загуби от търговия 
с акции, които не се 
търгуват на регули-
ран пазар са данъчно 
признати по реда на 
ЗКПО и не подлежат 
на преобразуване за 
целите на определяне на данъчния финансов резултат 
и дължимия корпоративен данък. Ето защо реализи-
раната печалба от търговия с финансови инструмен-
ти, които не са реализирани на регулиран пазар по 
смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на 
финансови инструменти, се облагат с корпоративен 
данък по общия ред на ЗКПО.
Що се отнася до емитирането на акции на отчита-

щото се предприятие на БФБ можем да кажем, че това 
представлява сделка по увеличаване капитала на еми-
тента и всяка разлика между номиналната и емисион-
на стойност на акциите следва да се представя като 
резерв от емисии и съответно не представлява печалба 
на емитента, подлежаща на облагане с корпоративен 
данък по реда на ЗКПО. Печалби или загуби могат 
да реализират единствено лицата, придобили и след 
това продали акции от отчитащото се предприятие. 
За самото предприятие не настъпват условия за отчи-
тане на печалби или загуби в резултат на търговията 
с акциите, които те са емитирали на БФБ.

Въпрос: Моля за Вашето тълкуване на изисква-
нето на Чл. 38. (1) от Закона за хората с уврежда-
ния относно задължението на работодателите 
назначават работници и служители с трайни 
увреждания съгласно квота по т. 1 или т.2. 1. 
Изпълнявайки изискването на чл. 38 задължен ли 
е работодателя да назначи нови хора с трайни 
увреждания, ако вече има назначени такива? 2. 
Може ли с вече назначените работещи с трайни 
увреждания работодателят на практика да из-
пълни изискването на чл. 38 без да е необходимо 
да назначава допълнителни работещи. Какъв е 
срока за изпълнение на квотата? 3. Кой определя 
кои са подходящите места за назначаване на хора 
с трайни увреждания – комисия по трудоустроя-
ване или друг орган на работодателя, КУТ? Кога 
ще се определят 4. В какъв срок работодателят 
определя подходящите места и уведомява АЗ? 5. 
Как се тълкува определението в чл. 38 (5) – „ал-
тернативни мерки за заетост на хора с трайни 
увреждания“? Какво се разбира под алтерна-
тивни мерки за заетост? 6. Как ще се изпълнява 
изискването на закона без да има обнародван 
правилник за неговото прилагане?
Отговор на МТСП:  По реда на чл. 41, ал. 5 от 

Закона за хората с увреждания, условията и редът 
за изпълнение на квотните задължения за работо-
дателите и алтернативните мерки ще сe определят 
с правилника за прилагането на Закона. Съгласно 
§ 3 от Преходните и заключителните разпоредби 
на Закона, до 31 март 2019 г. включително Минис-
терският съвет приема правилник за прилагането 
на Закона. Алтернативните мерки са насочени 
към подкрепа и насърчаване заетостта на хората с 
трайни увреждания, предстои да бъдат разписани 
детайлно в правилник за прилагането на Закона и 
всеки работодател ще има възможност да прибегне 
до тях в случай, че не желае да изпълни квотните 
задължения.

Въпрос: В семейството и двамата сме инвали-
ди. Имаме две коли . Следва ли да получим и две 
винетки. В талоните са вписани всеки един от 
нас като собственик - аз на едната, жената на 
другата кола.
Отговор на МТСП:  На основание чл. 10в от 

Закона за пътищата (ЗП), лицата с 50 и над 50 на 
сто намалена работоспособност или вид и степен на 
увреждане и лицата или семействата, отглеждащи 
деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и 
до завършване на средното образование, но не по-
късно от 20-годишна възраст, се освобождават от 
заплащане на винетна такса за един лек автомобил 
– тяхна собственост или съпружеска имуществена 

общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см. и мощ-
ност до 117,64 kW (160 к.с.). Видно от посочената 
законова разпоредба, безплатните годишни винетки 
се предоставят единствено за автомобили лична соб-
ственост или съпружеска имуществена общност на 
правоимащите лица, ако отговаря на допълнително 
заложените в ЗП условия. При преценка правото на 
лицата с трайни увреждания да получат безплатна 
годишна електронна винетка за един лек автомобил се 
разглеждат обстоятелствата, вписани в свидетелството 
за регистрация на лекия автомобил, отнасящи се до 
собствеността над лекия автомобил и техническите 
му характеристики, и дали отговарят на заложените 
в чл. 10в, ал. 1 от ЗП условия.

Въпрос: Здравейте, баща ми е с ТЕЛК 90% без-
срочен. Не ползва железопътен транспорт но има 
кола закупена преди диагнозата и ТЕЛК решението. 
Съгласно % инвалидност му се полага безплатна 
винетка, но законодателя е решил да прави разли-
ка в мощността на колата. Неговата е 2200куб и 
115к.с. а в чл.10в от закона пише до 2000куб и 160 
к.с. Има ли право на винетка?
Отговор на МТСП: На основание чл. 10в от Закона 

за пътищата (ЗП), лицата с 50 и над 50 на сто намалена 
работоспособност или вид и степен на увреждане и 
лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни 
увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на 
средното образование, но не по-късно от 20-годишна 
възраст, се освобождават от заплащане на винетна 
такса за един лек автомобил – тяхна собственост или 
съпружеска имуществена общност, с обем на двига-
теля до 2000 куб. см. и мощност до 117,64 kW (160 
к.с.). С оглед на посочената законова разпоредба, без-
платните годишни винетки се предоставят единствено 
за автомобили лична собственост или съпружеска 
имуществена общност на правоимащите лица, ако от-
говаря на допълнително заложените в Закона условия. 
При преценка правото на лицата с трайни увреждания 
да получат безплатна годишна винетка за един лек 
автомобил се разглеждат обстоятелствата, вписани в 
свидетелството за регистрация на лекия автомобил, 
отнасящи се до собствеността над лекия автомобил 
и техническите му характеристики, и дали отговарят 
на заложените в чл. 10в, ал. 1 от ЗП условия. С оглед 
на описаните от Вас обстоятелства и по-горе изложе-
ното, Вашият баща няма право на безплатна годишна 
винетка, тъй като притежавания от него автомобил не 
отговаря на заложените в Закона условия.



ДА ПРОЧИСТИМ ТЯЛОТО СИ С ДАФИНОВ ЛИСТ          
Популярната подправка дафинов лист може да се 

използва не само за овкусяване на гозби – с нея може-
те да си направите лечебна отвара, която да пречисти 
организма от натрупаните токсини и солта. 
Защо е необходимо организмът да се пречиства пе-

риодично? 
Токсините, които се 

трупат в тялото на чо-
век, пречат за правилното 
функциониране на ор-
ганите, а това означава, 
че организмът е слаб и е 
по-лесно да се разболеем. 
Как да разберете дали 

се нуждаете от спешна детоксикация? Ако усещате 
постоянна тежест в главата или забелязвате липса на 
апетит, имате торбички под очите или се изморявате 
твърде бързо, най-вероятно имате нужда от детокси-
киране на организма. 
Има различни билки, с които може да се приготви 

отвара за пречистване, но дафиновият лист е сред 
най-често използваните. Ето и какво е необходимо за 
приготвянето на отварата: 
Отвара за изчистване на токсините с дафинов лист 
Необходими продукти:
5 листа дафинов лист, 300 мл вода 
Начин на приготвяне: Сложете тенджера с водата 

на котлона и изчакайте да заври. След това добавете 
подправката към горещата вода и оставете на котлона 
за пет минути. Отдръпнете отварата от котлона и я пре-
цедете – най-добре е да съхранявате сместа в термос. 
Затворете съда и оставете дафиновата смес да прес-

тои три часа. 
Можете да приемате отварата на малки глътки цял ден 

– важно е да не я изпивате наведнъж. За детоксикация 
се препоръчва отварата да се пие три поредни дни, след 
които трябва да направите почивка за една седмица. 
Възможно е, докато пиете отварата, урината ви да се 

промени и да придобие бледо розов цвят. Не се при-
теснявайте от това, напълно нормално е – означава, че 
дафиновият лист върши своята работа и премахва солта 
и токсините от тялото. 
Освен това е възможно сместа да предизвиква же-

лание за по-често уриниране. Пълният ефект от тази 
отвара ще бъде налице след две седмици. 
Едва тогава ще усетите, че отново сте жизнени и 

пълни с енергия, а останалите неблагоприятни симп-
томи, които съпътстват натрупването на токсини, ще 
са напълно изчезнали.

 
ПОДМЛАДЯВАЩАТА РЕЗИТБА ЗА СТАРИ, 

НО ЖИЗНЕНИ ДЪРВЕТА                          
След периода на плододаване, 

дърветата преминават в период на 
застаряване. Когато тяхното жизне-
но и фитосанитарно състояние е ви-
димо добро, те могат да се подмла-
дят чрез подмладяваща резитба.
Старите дървета – на възраст 18-

20 и повече години се режат по-
силно, за да се предизвика мощен, 
подмладяващ растеж на дървото. 
Централният клон (ако има водач) 
се съкращава над странично раз-
клонение, изрязват се отделни стари скелетни клони, 
прилага се силно съкращаване на многогодишна дърве-
сина. При подмладяващата резитба височината на коро-
ната може да се снижи във височина с 1,5 метра и пове-
че. Премахват се и част от старите плодни образувания.
Преди резитбата за подмладяване, короната на дър-

вото се преглежда внимателно, за да се прецени със-
тоянието на отделните скелетни клони и разклонения. 
Скелетните клони и разклонения се подрязват много 
силно – премахва се ½ или повече от тяхната дължина. 
В резултат на силната резитба се провокира силен рас-
теж на голям брой леторасти, в това число и т.нар. ла-
комци. Повечето от тях се отстраняват, като се оставят 
само тези, които са подходящи за формиране на новата 
корона. За 2-3 години от младата дървесина се изгражда 
нов скелет и дърветата ще плододават още 5-7, а при 
добри грижи и повече години.

СИМПТОМИ НА СТРЕС ПРИ КУЧЕТАТА 
Вашето куче действа ли необичайно? Може би той 

или тя изглежда прекалено тревожно или депресирано. 
Стресът при животните е по-често срещан, отколкото 
си мислите. Дори по-лошо, може да повлияе негативно 
върху здравето на кучето или котката. 
За да познаете стреса при кучетата и да потърсите 

помощ за по-бързо и ефективно справяне с него, трябва 
да знаете кои са признаците му. Ето кои са най-често 
срещаните симптоми на стрес при кучетата. 
Много чест признак, че любимецът ви е тревожен, са 

храносмилателните проблеми, диарията и запек при ку-
чето. Въпреки че по-често тези състояния се приписват 
на кучешко заболяване или непоносимост към храни, 
стомашно-чревните проблеми могат да бъдат предизви-
кани от безпокойство. 
Говорете с вашия ветеринарен 

лекар, ако те са необичайно теж-
ки, продължават повече от 24 часа 
или диарията е кървава. Кръвта в 
повърнатото и/или изпражненията 
може да бъде индикатор за заболя-
ване, пренасяно с храна. 
Дори и да не е непоправим лакомник, кучето ви със 

сигурност обича да си похапва и очаква това време с 
нетърпение. Загубата на апетит е тревожен сигнал. 
Това може да се дължи на стрес или на основно здра-

вословно състояние, включително анорексия, което 
може да накара кучето да откаже да яде напълно или 
приемът на кучешка храна да намалее толкова, че да 
доведе до драстична загуба на тегло. Бъдете нащрек за 
загуба на апетит при кучето. 
Изолацията също може да е сред симптомите на стрес 

при кучетата, особено ако кучето ви досега е било дру-
желюбно и е обичало да има компания. Вашият ветери-
нарен лекар може да ви помогне да откриете причината 
за това странно поведение. 
Предполага се, че знаете режима за спане на кучето 

ви. Говорете с лекаря, ако то спи повече от обичайното 
или изглежда прекалено летаргично. Летаргията чес-
то е първият симптом, че кучето е болно, ранено или 
травмирано. Тя може също да бъде симптом на диабет, 
сърдечни и чернодробни проблеми, тумори, диария и 
тежка дехидратация, хипотиреоидизъм, анемия и отра-
вяне на кучето. 
Агресивните действия спрямо животни или хора 

могат да бъдат признак за стресирано или болно куче. 
Консултирайте се с вашия ветеринарен лекар, преди 
проблемът да се влоши. 
Ако все още нямате куче, но желаете да си вземете 

такова, разгледайте обезателно нашите обяви за кучета.

ПРОЛЕТНА ОБРАБОТКА И
ПОДХРАНВАНЕ НА МАЛИНИТЕ           

Първата работа, която се извършва напролет в мла-
дото малиново насаждение е да се засадят нови расте-
ния на мястото на пропадналите. Обработките на поч-
вата започват рано напролет, още преди да са покарали 
новите издънки.
Малиновите растения ежегодно изразходват голе-

ми количества хранителни вещества и почвата бързо 
се изтощава, а растежът и плододаването значително 
намаляват. Плитко разположените корени на малината 
не са в състояние да използват хранителните вещества 
от по-долните почвени хоризонти, което определя не-
обходимостта от редовно, обилно и пълно торене.
Малината е много взискателна към съдържанието 

на хумус в почвата. За осигуряване на добър прираст 
младите растения се подхранват ежегодно с 8-10 кг/
дка азот (активно вещество), който може да бъде вне-
сен веднъж или на два пъти, в зависимост от запасе-
ността и механичния състав на почвата. Добре запа-
сените и по-тежки почви се подхранват еднократно 
през пролетта, а по-слабо запасените и леки почви се 
торят с азотен тор двукратно – рано през пролетта и в 
края на май – началото на юни, като посочената торова 
норма се разпределя на две равни части. С азотното 
торене не бива да се закъснява през лятото, понеже 
се удължава вегетацията и част от стъблата могат да 
измръзнат през зимата.

11 - 17 март 2019г., брой 10

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.

ОЧАНКА       
Описание:
Очанката е едногодишно тре-
висто растение с право или 
разклонено, мъхнато стъбло, 
високо до 20 см. Листата са 
срещуположни, яйцевидни, 
назъбени и седящи. Цветовете 
са бели или бледорозави, с ли-
лави линии и жълто петно на 
долната устна, разположени в 
пазвите на листата. Чашката е сраснала, с четири-
листно сраснало венче и четири тичинки. Плодът е 
космата двуразделна кутийка с много семена.
Разпространение:
Очанката се среща из ливади, пасища и храсталаци 
навсякъде из страната.
Лечебно действие:
Противовъзпалително действие, засилва функциите 
на стомаха и червата. 
Прилага се:
• при стомашни заболявания свързани с киселини 
и оригвания, жълтеница. 
• В българската народна медицина очанката се 
използва за усилване на зрението, при възпаление 
на очите, като ободряващо и засилващо апетита 
средство, при бронхит, кашлица. 
Външно приложение: Употребява се за компреси 
при преумора на очите, при конюнктивит, блефарит, 
хордеолум (ечемик). 
Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се слага 
в 500 мл вода. Ври 5 минути. Пие се по 50 мл преди 
ядене, 4 пъти дневно. 
Внимание! В по-големи дози билката е отровна! 
Да се приема само по лекарско предписание!

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0879/12-18-04 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Клиент в ресторант пита келнера: 
- Имаш ли шкембе? 
- Имам. 
- А имаш ли свински врат? 
- Имам. 
- А свински бутове? 
- Имам. 
- Леле! Сигурно си много грозен! 

Катаджия спира шофьор и му казва:
- Превишихте скоростта, напишете обяснение за това 

на японски.
- Ама, аз не знам японски.
Позамисля малко и подава талона си с 10 долара в него.
- А-а-а, вече си го научил наполовина.

лиент в ресторант пита келнера:

ПИЛЕШКО ПО ТАЙЛАНДСКИ С ОРИЗ    
Продукти:

- 1/3 чаша пилешки бульон
- 2 супени лъжици соев сос
- 2 чаени лъжици готов сос за риба по избор 
- 1 чаена лъжица захар 
- 1 чаена лъжица кафява захар
- 2 супени лъжици олио 
- 500 г пилешки гърди без кост, нарязани на дребно 
- 1/3 чаша ситно нарязан кромид 
- 4 скилидки чесън, пресован 
- 2 супени лъжици ситно нарязана люта чушка 
- 1 чаша пресен босилек, нарязан на тънки ленти 
- 2 чаши сварен ориз 
Пригот вян е : 

Разбъркайте  бу-
льона със соевия 
сос, соса за риба, 
захарта, кафява-
та захар в голяма 
купа. Загрейте дъл-
бок тиган на висока 
температура. Ко-
гато мазнината се 
затопли, пуснете 
в нея пилешкото 
и пържете, разбърквайки непрекъснато за около 3-4 
минути. Добавете лука, чесъна, лютата чушка. Гответе 
и разбърквайте, докато соковете започнат да се кара-
мелизират на дъното на тигана или за още 4-5 минути. 
Добавете 1 супена лъжица от предварително подгот-
вения сос. Разбърквайте, докато сосът отново започне 
да се карамелизира.
След това добавете останалия сос. Отново гответе 

до карамелизиране или докато месото започне да се 
глазира. Накрая добавете босилека. Разбъркайте за 30 
секунди и свалете от огъня. Сервирайте с гарнитура от 
предварително сварен ориз. Можете да добавите и още 
гарнитури по желание.


