
7 - 13 ноември 2022 г., година (XVIII), 42 /877

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

Собственици на 
водовземни съо-
ръжения за под-
земни води – кла-
денци, сондажи, 
герани, каптирани 
извори, дренажи 
и др., трябва да ги 
регистрират в срок 
до 28 ноември т.г. 
Такса за регистра-
ция на водовземни 
съоръжения, из-
ползвани за собст-
вени потребности 
на гражданите, не 
се заплаща.
Тази регистрация се отнася за 

кладенците, водата от които се 
ползва за битови цели, за поливане 
и отглеждане на животни за нужди-
те на домакинството. Ползването на 
вода до 10 куб. м на денонощие от 
регистрираните кладенци в населе-
ните места е безплатно. 
Не се изисква монтиране на во-

домери и за тези кладенци не се 
заплащат никакви държавни такси 
или данъци.
Регистрацията е необходима с 

цел защита интересите на граж-
даните при предоставяне права за 
черпене на вода в района на съот-
ветното населено място и ограни-
чаване опасността от пресъхване 
на кладенците. Химическия състав 
на подземни води у нас се следи с 
мултипараметрични сонди за авто-
матично измерване.
Водовземните съоръжения, кои-

то не са регистрирани в срок до 28 

ноември 2022 г., не могат да бъдат 
ползвани и подлежат на ликвидация 
за сметка на техния собственик, кой-
то носи и наказателна отговорност. 
Собствениците трябва да подадат 

заявление в съответната басейнова 
дирекция за вписване на съоръже-
нията, разположени в собствения им 
имот, които не са вписани в регистъ-
ра според изискванията на Закона за 
водите. На интернет страниците на 
басейновите дирекции (https://www.
moew.government.bg/bg/kontakti/
basejnovi-direkcii/) може да бъде на-
мерена бланката на заявлението за 
регистрация, одобрена от министъра 
на околната среда и водите. 
Заявлението за регистрация на 

кладенец за собствени потребно-
сти може да се подаде и чрез съ-
ответния кмет на община, кмет на 
район, кмет на кметство или кмет-
ския наместник по местонахожде-
нието на кладенеца.

ици наици на

Остават само 2 месеца до края на 2022 го-
дина, а новата 2023 година е все по-близо. 
С наближаването й идват и плановете за по-
чивки и отпуски.
Според Кодекса на труда, когато официал-

ните празници, с изключение на Великден-
ските празници, съвпадат със събота и/или 
неделя, първият или първите два работни 
дни след тях са неприсъствени.
Първият почивен ден е и първият ден от 

новата година (1 януари). През февруари ня-
маме официално такава възможност.
След това е националният празник 3 март 

– Ден на Освобождението на България от 
османско робство.
На 16 април 2023 християнската религия 

отбелязва Възкресение Христово.
Ето и останалите презнични до края на 

годината:
♦ 1 май – Ден на труда и на международ-

ната работническа солидарност
♦ 6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и 

Българската армия
♦ 24 май – Денят на българската просвета 

и култура и на славянската писменост
♦ 6 септември – Съединението на България

♦ 22 септември – Ден на независимостта 
на България
♦ 24, 25, 26, 27 декември – Коледа
Ученическите ваканции за учебната 2022 

/ 2023 г. са:
01.02.2023 – 05.02.2023 г. – Междусрочна 

ваканция
08.04.2023 – 17.04.2023 г. – Пролетна ва-

канция за I – XI клас
12.04.2023 – 17.04.2023 г. – Пролетна ва-

канция за XII клас
19.05, 23.05, 25.05, 13.06, 16.06 – Неучеб-

ни дни заради матури и НВО изпити

Приключват интегрира-
но здравно-социални услуги 
по проект BG05M9OP001-
6.004-0080-С01 „Патронаж-
на грижа + Компонент 2“ в 
община САТОВЧА, по Опе-
ративна програма „Разви-
тие на човешките ресурси“ 
2014-2020 г., процедура чрез 
директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова по-
мощ BG05M9OP001-6.004-
0080-С01 „Патронажна грижа 
+ Компонент 2“. Това е по-
редния успешно реализиран 
социален проект на територи-
ята на общината, чийто бене-
фициент е Община Сатовча, 
коменира кметът на общината 
Д-р Арбен Мименов.
Основната цел на проекта беше да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патро-

нажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, как-
то и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности 
във връзка с разпространението на COVID-19.
Услугата „Патронажна грижа“ на територията на Общината се предостави за период 

от шест месеца за времето от 06.05.2022 г. до 06.11.2022 г. включително.
Изпълняваха се следните дейности: интегрирани социално-здравни услуги, психо-

логическа подкрепа и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа 
необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на 
неотложни административни и битови услуги.
Финансовите параметри на проекта бяха както следва: Разходи за персонал  - (Раз-

ходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл, 
на лицата, пряко ангажирани с предоставянето на Патронажна грижа)  в размер на 34 
060.32 лева, а наетият персонал, както следва: Координатор на проекта на пълно ра-
ботно време – едно работно място, Медицинска сестра на пълно работно време – едно 
работно място, Психолог на половин работен ден – едно работно място, Домашна 
помощница на  половин работен ден – две работни места и Рехабилитатор на пълно 
работно време – едно работно място.

Приключват интегрираП

Общината кандидатства 
за финансиране на проект 
„Грижа в дома“ по проце-
дура за директно предос-
тавяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG05 
SFPR002-2.001 по Опера-
тивна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 
2021-2027 г. 
По проектът са включени 

като ползватели 70 лица, 
които не са били обхванати 
от предоставяната соци-
ална услуга „Асистентска 
подкрепа“ и механизма „Лична помощ“, реализирани по проект на Об-
щина Сатовча, коментира кметът на общината д-р Арбен Мименов.
Предоставянето на услугата ще се осъществява от назначени „домашни 

санитари“, като всеки санитар ще се грижи за 3-ма или 4-ма ползвателя в 
8 часовия си работен ден. Услугите ще бъдат от първа необходимост, като 
покупка на лекарства и хранителни продукти, заплащане на битови сметки 
и други подобни, като средствата за тези разходи са на ползвателя.
Проектът ще се реализира за период от 12 месеца на общата стойност в 

размер на 384 628,30 лева, като в тях са включени разходи за трудови въз-
награждения, за организация и управление, работно облекло включител-
но и за лични предпазни средства за персонала, предоставящ услугата, 
за трудова медицина, материали и консумативи, за провеждане на обуче-
ния, супервизии, психологическа подкрепа, консултиране, превенция и 
профилактика на здравето и социално значими заболявания.



Хората често се оплакват, че Бог ги е забравил, 
че са бедни и страдащи. Но в същото време не 
виждат знаците, които Господ им изпраща, за да 
живеят по-добре, и те сами си усложняват живота 
заради алчност и черногледство. Това ни напомня 
и притчата за алчния човек.
Живял някога един беден човек. Той непрекъсна-

то се жалвал, че няма никакъв късмет и е забравен 
от всички. Веднъж Бог се смилил над него и решил 
да му изпрати дар.
Когато мъжът бил на пазар, за да си купи кокошки, 

сред тях Господ скрил и една специална кокошчица. 
Тя снасяла всяка седмица по едно златно яйце, но 
то било много мъничко. Когато за пръв път видял 
чудото, бедният мъж не повярвал на очите си.
Той извикал съседите си, за да увери, че не е 

загубил разсъдъка си. Но всички те до един по-
твърдили, че яйцето е златно. Тогава бедният мъж 
продал златното яйце и с парите купил храна за 
семейството си.
Така с всяка изминала седмица той започнал 

да живее все по-добре. И тъкмо когато животът 
му започнал да се променя много, една мисъл му 
минала през ума.
Мъжът започнал да се чуди какво ли има вътре в 

необикновената кокошка, та снася златни яйчица. 
Алчността обсебила ума му и той вече не успявал 
да мигне нощем. Привиждали му се диаманти и 
златни късове, скрити в кокошката.

 Затова една сутрин той станал и я заколил. 
Когато разгледал вътрешността й обаче, с ужас 
установил, че тя е като останалите му домашни 
птици. Така заради алчността си той сам се обрекъл 
пак на бедност, въпреки че Бог искал да му помогне.
Притча ни учи да се радваме на това, което има-

ме и да не ламтим за повече, защото накрая можем 
да загубим и малкото. Търсете мярката във всичко.

 11 Ноември 2022 година, 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, Виктор и Викентий - от тримата най-популярен и най-по-
читан 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 императо-
рите Диоклетиан и Максимиан. Те издали указ да се предават намъчения и да се убиват 
всички християни, които не се покланят на идолите. Според указа вярващите в Христа 
навсякъде били принуждавани да извършат жертвоприношения. Тогава война Мина не 
пожелаел да гледа това почитане на идоли, оставил войнското си звание и се оттеглил 
в пустинните 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 северо-
източно от столицата, нарича се „Обрадовски“ по името на бившето село Обрадовци, 
сега квартал Бенковски.
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 пре-
именуван на Ден на ветерана в САЩ. Във Великобритания 
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 11 загина-
лите 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. 

12 Ноември 2022 година, Събота,
Световен ден за борба с пневмонията 
От болестта умират най- много деца под 5-годишна 

възраст. Отбелязва се от 2009г. по инициатива на Све-
товната здравна организация, Глобалната коалиция за борба с детската пневмония и 
140 неправителствени организации. Целта е информиране и финансиране в глобален 
план относно болестта, от която умират най- много деца под 5-годишна възраст в света.

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА:
„ДОМАШНОТО ОГНИЩЕ“

Община Котел обявява конкурс за детска рисунка на 
тема: „Домашното огнище“. Ние искаме, чрез вашите 
рисунки, да ви предизвикаме да ни пресъздадете ат-
мосферата на топлината и уюта, в една от най-хубавите 
стаи на дома ви.
Както и миналата година, вдъхновението и талантът 

нека са от вас, а наградите – от нас!
Очакваме вашите художествени творби, на адрес: 

8970, гр. Котел, ул. „Раковска“ № 62, Дирекция „Соци-
ални и хуманитарни дейности“. Изпращайте рисунките 
си до 18 ноември 2022 г., включително. Не забравяйте към тях да добавите и вашите 
имена, навършени години и населено място.
При оценяването участниците и техните творби ще бъдат разделени на две възрастови 

групи: от 4 до 10 и от 11 до 16 г.
Всички творби ще бъдат прегледани от жури, а най-добрите от тях ще бъдат отличени 

и наградени. Ще бъдат дадени общо по две първи, две втори и две трети награди. Първа 
награда е 100 лева, втора- 50 лева, а трета награда – 30 лева. Победителите ще бъдат 
обявени на 21 ноември 2022 г. на сайта на Община Котел: www.kotel.bg.
Конкурсът се провежда по повод 21 ноември – Ден на християнското семейство. Целта 

му е да насърчи най-малките чрез творческа изява на залегналите в основата на човечест-
вото християнски ценности.
Очакваме ви и ви пожелаваме прекрасни ноемврийски дни, изпълнени с много емоции 

и разбира се, с вдъхновение.

7 Ноември 2022 година, Понеделник,
Русия отбелязва Деня на Октомврийската революция 
От 2005 година датата 7 ноември отно-

во започва да се чества като официален 
празник - „Ден на Октомврийската рево-
люция“. Отбелязва се съгласно федерал-
ния закон „За дните на войнската 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 октомврийска 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 държавен 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 комунистическата идея, ветерани, детски и младежки об-
ществени организации, войници от Московския гарнизон, като на трибуните 

се канят чуждестранни гости. 
Ден на информацията 
Отбелязва се от 1977 г. с решение на конфе-

ренцията на министрите на информацията в 
Кампала, Уганда (7-11 ноември 1977) на стра-
ните членки на Организацията за африканско 
единство, която от 9 юли 2002 г. носи името 
Африкански съюз.

10 Ноември 2022 година, Четвъртък,
Световен ден на младежта
 Отбелязва се от 1949 г. с решение на Световната 

федерация на демократичната младеж (СФДМ). Го-
дишнина 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 отво-
рена 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 секре-
тар 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 освобождаването му като председател на Държавния 

съвет на Народна република България. Другото решение е, че „се избира за 
генерален секретар на ЦК на БКП другарят Петър Младенов“. Негласната 
новина за свалянето му обикаля цялата страна за минути. Първо се раз-
пространява 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.

Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!
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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  АЛЧНИЯ  ЧОВЕК



пълен месец трудов стаж. Последният месец при трудов 
стаж повече от 1 месец се счита за пълен, ако работникът 
и служителят е прослужил най-малко половината от 
работните дни на месеца. Размерът на обезщетението 
за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224, ал. 
1 от КТ се определя пропорционално на времето, което 
се признава за трудов стаж в предприятието към деня на 
прекратяването на трудовото правоотношение – ал. 4 на 
чл. 42 от НВРПО. В случай, че последния месец – месец 
декември 2022 г. ще отработите най-малко половината от 
работните дни за този месец, би следвало да се приеме, 
че при прекратяване на трудовия Ви договор ще имате 
право на обезщетение в размерна 18 работни дни. Следва 
да имате предвид, че изчисляването на размера на неиз-
ползвания платен годишен отпуск и полагащото Ви се 
за него обезщетение се извършва от работодателя във 
всеки отделен случай. Трудово-правен спор във връзка 
с изплащане на обезщетение по чл. 224 от КТ се решава 
от съответния съд. Срокът за предявяване на иск е 3-го-
дишен, считано от деня, в който по вземането е трябвало 
да се извърши плащане по надлежния ред.

Въпрос:  Предстои ми пенсиониране поради навър-
шени възраст и стаж. Работя като учител и съм 
с  39 години педагогически стаж. Преди две години 
бях регистрирана за 15 дни в Бюрото по труда като 
безработна. Друго прекъсване на стажа ми като учи-
тел нямам. Въпросът ми е, колко брутни заплати ще 
получа при пенсионирането си? 
Отговор на МПСТ: Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса 

на труда (КТ) при прекратяване на трудовото правоотно-
шение, след като работникът или служителят е придобил 
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, незави-
симо от основанието за прекратяването, той има право 
на обезщетение от работодателя в размер на брутното 
му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако 
е придобил при същия работодател или в същата група 
предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 
години - на обезщетение в размер на брутното му трудово 
възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази 
алинея може да се изплаща само веднъж. Във връзка с 
хипотезата за група предприятия при прилагането на 
чл. 222, ал. 3 от КТ в системата на предучилищното и 
училищното образование е изразено становище от ми-
нистъра на образованието и науката, според което тази 
„хипотезата не е приложима за държавните и общинските 
институции в системата на предучилищното и училищ-
ното образование“. В чл. 219, ал. 6 от Закона за предучи-
лищното и училищното образование (ЗПУО) се съдържа 
специална уредба, приложима само за педагогическите 
специалисти. Съгласно чл. 219, ал. 6 от ЗПОУ при пре-
кратяване на трудовото правоотношение с педагогически 
специалисти, които през последните 10 години от тру-
довия си стаж са заемали длъжност на педагогически 
специалист в държавна или общинска институция на 
бюджетна издръжка от системата на предучилищното и 
училищното образование, се изплаща по-голям размер 
на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – 
в размер на 10 брутни работни заплати. С Колективния 
трудов договор в системата на предучилищното и учи-
лищното образование размерът на обезщетението по чл. 
219, ал. 6 от ЗПУО е определен на 11 заплати. Следва да 
се отбележи, че при определянето на обезщетението по 
чл. 219, ал. 6 от ЗПУО, във вр. с чл. 222, ал. 3 от КТ от 
значение е лицето да не е работило през последните 10 
години от трудовия му стаж, на длъжност, която е раз-
лична от педагогически специалист, както и заеманите 
длъжности да са в държавни или общински институции 
на бюджетна издръжка от системата на предучилищното 
и училищното образование. Регистрацията в бюро по 
труда като безработно лице не се счита за прекъсване 
на трудовия стаж.

Въпрос: Моля за разяснение, как трябва да 
бъде определен броя оставащи дни неизползван 
платен годишен отпуск при напускане в края на 
настоящата година. 1) по чл. 155 от КТ- ПГО за 
2022г имам 20 дни; 2) по чл. 156 (1) т.2 - за 2022г 
имам 9 дни; 3) До момента съм използвал 11 дни, 
остават ми 18 дни. Предстои ми прекратяване 
на трудовият договор поради пенсиониране на 
16 Декември 2022г. Съгласно чл 224 от КТ и чл. 
42 от НРВПО колко дни платен годишен отпуск 
трябва да ми бъдат определени за обезщетение 
при напускане на 16 Декември 2022г. През месец 
Декември реално от 19 дни ще съм отработил 12 
(повече от половината) т.е. месеца би трябвало 
да се смята пълен и да не се налага редукция на 
определените в началото на 2022г дни отпуск. 
Моля за вашият коментар и разяснение. 
Отговор на МТСП: Съгласно чл. 224, ал. 1 от Ко-

декса на труда /КТ/, при прекратяване на трудовото 
правоотношение работникът или служителят има 
право на парично обезщетение за неизползувания 
платен годишен отпуск, пправото на който не е пога-
сено по давност. Обезщетението се изчислява по реда 
на чл. 177 от КТ към деня на прекратяване на трудо-
вото правоотношение. В чл. 177, ал. 1 от КТ е пред-
видено, че за времето на платения годишен отпуск 
работодателят заплаща на работника или служителя 
възнаграждение, което се изчислява от начисленото 
при същия работодател среднодневно брутно трудово 
възнаграждение за последния календарен месец, 
предхождащ ползването на отпуска, през който ра-
ботникът или служителят е отработил най-малко 10 
работни дни. От изложеното в запитването е видно, 
че за 2022 г. имате 20 дни платен годишен отпуск по 
чл. 155 от КТ и 9 дни допълнителен платен годишен 
отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ – за ненормиран 
работен ден. Видно е също така, че от посочения 
отпуск сте ползвал 11 работни дни. В чл. 42, ал. 3 
от Наредбата за работното време, почивките и от-
пуските е предвидено, че работникът и служителят 
има право на парично обезщетение за неизползван 
платен годишен отпуск, когато е придобил поне 1 

НОВИТЕ ГЛОБИ НА КАТ
КАТ изготви нов ценоразпис

за нарушения на пътя.
За всички, които се интересуват, 

какви точно ще бъдат новите глоби, 
Ви представяме ценоразпис на нару-
шенията на пътя:
Превишена скорост
В населени места за превишаване с:
10 км/ч – глоба 20 лв.; от 11 до 

20 км/ч – глоба 50 лв.; от 21 до 30 
км/ч – глоба 100 лв и отнемане на 2 
контролни точки; от 31 до 40 км/ч – глоба 400 лв и 6 
точки; над 40 км/ч – глоба 600 лв и 12 точки; над 50 
км/ч – глоба 700 лв, за всеки следващи 5 км/ч преви-
шаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв и три 
месеца без книжка и 16 точки. Извън населено място 
за превишаване с: 10 км/ч – глоба 20 лв.; от 11 до 20 
км/ч – глоба 50 лв.; от 21 до 30 км/ч – глоба 100 лв, и 
отнемане на 2 контролни точки; от 31 до 40 км/ч – глоба 
300 лв и 6 точки; от 41 до 50 км/ч – глоба 400 лв и 12 
точки; над 50 км/ч – глоба 600 лв, за всеки следващи 
5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава 
с 50 лв и 16 точки.
Паркиране
Паркиране на място за инвалиди, без водачът да има 

това право – глоба 200 лв. Паркиране в паркове, гра-
дини, детски площадки, площи, предназначени само 
за пешеходци, и на тротоари – глоба от 50 до 200 лв. 
Паркиране в зоната на пешеходна пътека – глоба 50 
лева и 3 контролни точки. Престоява или паркира като 
втори ред в активна лента за движение – глоба 50 лева и 
4 точки. Паркиране на спирка – глоба от 20 до 150 лева 
и 3 контролни точки. Неправилно паркиране – 20 лева.
Без винетка
Лек автомобил – 300 лева. Превозно средство за 

превоз на пътници с 8 места, без мястото на водача – 
600 лв. Превозно средство, предназначено за превоз 
на пътници с повече от 8 места за сядане, камиони с 
допустима максимална маса 12 или повече тона – 1500 
лв. Камион с две и повече оси с технически допустима 
максимална маса 12 или повече тона – 3000 лв.
Маневри и разположение на пътното платно
Неправилно престояване – глоба 20 лева. Нарушение 

на правилата за разположение на превозно средство 
върху платното за движение – глоба 20 лева. Нарушава 
правилата за движение назад – глоба 20 лева. Непра-
вилно престояване – глоба 50 лева. Движение в BUS 
лента – глоба 50 лева. Каране по релси и нарушаване 
на правилата за преминаване през железопътен прелез 
– глоба от 20 до 150 лв и 4 контролни точки. Необозна-
чено спряло на платното превозно средство – глоба 150 
лв и 6 точки. Неосигуряване на преминаване на превоз-
но средство със специален режим на движение – глоба 
150 лева и 6 контролни точки. Каране в насрещното по 
автомагистрала и скоростен път – без книжка за срок от 
три месеца и глоба 1000 лв. При повторно нарушение 
половин години без книжка и глоба 4000 лв.
Неспазване на знаци
Не спира на знак STOP – глоба 20 лева и глоба 7 точ-

ки. Неправилно включване в движението, неправилно 
престрояване, неправилно изпреварване, не спазване 
на предимството – глоба 20 лева. Навлиза след знак, 
забраняващ влизането на съответното пътно превозно 
средство, или се движи в забранената посока на едно-
посочен път – глоба 30 лева. Неправилно изпреварване 
без опасност за движението – глоба 30 лева и 4 точки. 
Не спазване светлинните сигнали на пътните светофари 
и сигналите на регулировчика – глоба 50 лева и 4 точки. 
Неспазване на пътни знаци, пътната маркировка и дру-
гите средства за сигнализиране, правилата за предим-
ство, за разминаване, за изпреварване или за заобика-
ляне, ако от това е създадена непосредствена опасност 
за движението – глоба 150 лева и 6 контролни точки. 
Преминаване на червен сигнал на светофара – 100 лева 
и 10 контролни точки. При повторно нарушение глобата 
е 200 лева и книжката се взима за месец. Не осигурява 
предимство, когато преминава през пешеходна пътека 
– глоба 100 лева. При повторно нарушение глобата е 
200 лева и книжката се взима за месец. Катастрофа 
Катастрофа заради движение с несъобразена скорост 
и неспазване на дистанция – глоба до 200 лв и 3 точки.
Гуми
Глоба 50 лева се налага за управление на моторно 

превозно средство с износени или разкъсани гуми и 6 
контролни точки.В периода от 15 ноември до 1 март 
колите трябва да са с предназначени за зимни условия 
гуми, или с гуми с дълбочина на протектора не по-
малка или равна на 4 мм.
Документи и проверка
Не носи свидетелство за управление, контролен та-

лон и талон на превозното средство – глоба 10 лева. Не 
носи документ за сключена задължителна застраховка 
„Гражданска отговорност“ – глоба 10 лева. При отказ 
да се предадат документите за проверка – отнемане на 
книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 
200 лв. Управление на моторно превозно средство при 
отнета книжка – глоба от 100 до 300 лв. Управление на 
моторно превозно средство без книжка – глоба от 100 
до 300 лева. Осуетяване на извършването на проверка 
от органите за контрол – отнемане на книжката за срок 
от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. Отказ да се 
изпълни нареждане на органите за контрол и регули-
ране на движението – отнемане на книжката за срок от 
1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.
Алкохол
При концентрация над 0.5 до 0.8 промила включи-

телно – 6 месеца без книжка и глоба 500 лв, отнемат 
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До 14-ти ноември: 
ЗДДС
1. Подаване на справ-

ка-декларация по ЗДДС, 
ведно с отчетни регистри 
и внасяне на дължимия 
ДДС за данъчния период 
- месец октомври. 

2. Подаване на VIES-
декларация от регистри-
рано лице, което е извър-
шило 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 октомври. Регистрираното лице, кое-
то през данъчния период – месец октомври изпраща 
или транспортира стоки от територията на страната 
до територията на друга държава членка под режим 
на складиране на стоки до поискване и/или когато 
през този период настъпи промяна, включително за-
мяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС,  попълва 
раздел „Г“ на VIES-декларацията.
ЗСВТС
Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен 

внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпраща-
ния), съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС за референтен 
период месец октомври 2022 г. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
НОЕМВРИ 2022г.

се и 10 контролни точки. При концентрация над 0.8 до 
1.2 промила включително – година без книжка и глоба 

1000 лв. При повторно нарушение 
книжката се отнема за една до три 
години и се налага глоба от 1000 до 
2000 лв. При отказ за проверка за 
алкохол и/или наркотици – отнемане 
на книжката за до две години, глоба 
2000 лв и отнемане на 12 точки. 
Предоставяне на моторно превозно 
средство на лице, което не прите-
жава съответното свидетелство за 
управление, употребило е алкохол 

и/или наркотични вещества или техни аналози – глоба 
от 100 до 300 лева.
Участие в гонки
Водач, който организира или участва в нерегламен-

тирани състезания по пътищата, отворени за общест-
вено ползване, или ги ползва за други цели, освен в 
съответствие с тяхното предназначение се наказва с 
лишаване от право да управлява моторно превозно 
средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв. За повтор-
но нарушение санкцията е без книжка за срок от три 
години и глоба 5000 лв.
Други
Неправилно използване на звуков сигнал в насе-

лено място – глоба 10 лева. Изхвърля от превозно 
средство предмети или вещества, които замърсяват 
пътя – глоба 30 лева и 5 контролни точки. Закъснение 
за технически преглед – глоба до 50 лв. Управление 
на моторно превозно средство с емисии на вредни 
вещества над нормите или с неизправно шумозаглу-
шително устройство – глоба до 50 лева Използване на 
антирадар – глоба до 50 лева Поставен на неправилно 
място номер – отнемане на книжката за срок от 1 до 6 
месеца и с глоба от 50 до 200 лв.
Управление на превозно средство, което не е реги-

стрирано по надлежния ред или е без номера – без 
книжка от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. 
Използване на сигнали, предвидени за автомобил със 
специален режим на движение – отнемане на книжката 
за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. Из-
ползване на мобилен телефон по време на управление 
на превозно средство – глоба 50 лева и 6 контролни 
точки Непоставен предпазен колан – глоба 50 лева и 
10 контролни точки.
Превоз на деца в нарушение на изискванията – глоба 

50 лева Управление на превозно средство с нечетлив 
или закрит регистрационен номер – глоба 50 лева.
Глоби за велосипедисти, пешеходци и пътници
Управление на велосипед без светлоотразителна 

жилетка – глоба 10 лева. Преминаване от пешеходец 
през огражденията от парапети или вериги – глоба 
50 лева. Всички други нарушения на пешеходците се 
санкционират с глоба от 20 лева Пътуване без колан 
или каска – глоба 50 лв.



ПРОСТИ МЕТОДИ
ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА МУХЪЛ

Ясно е, че мухълът 
не трябва да се пре-
небрегва и че трябва 
да направите всичко 
възможно, за да го 
предотвратите, ако 
той вече не се е по-
явил в дома ви. За 
щастие обаче има 
някои прости начини 
да защитите дома си 
от мухъла. Ето какво 
трябва да направите:
Проветрявайте всяка стая в къщата два пъти на ден. 

Много хора се оплакват, че имат мухъл в банята, точно 
защото нивото на влажност в тази стая е високо. Така 
че след всяка баня или душ, оставете прозореца отво-
рен и оставете светлината да свети за няколко минути 
(тъмнината благоприятства външния му вид)
Почистете кухнята много добре - избършете добре 

печката и стените до печката (петна от мазнини са 
идеална среда за развитие на мухъл), не оставяйте 
храната да се разваля, изхвърлете всяка храна, която е 
преминала срока на годност. Не сушете дрехи в къщата. 
Не поставяйте текстилни постелки на пода на банята.

Методи за премахване на мухъл
Ако се чудите как да премахнете вече образуваните 

петна от плесен, имате под ръка търговски разтвори 
против плесени или естествени разтвори срещу мухъл. 
Можете да избършете стените със смес от две малки 
пакетчета сода за хляб и литър вода, смес от чаша вода 
и чаена лъжичка масло от чаено дърво (удвоете или 
утроете количествата в зависимост от повърхността).
Други естествени средства срещу мухъл са екстракт 

от цитрусови семена или масло от карамфил. Разредете 
20 капки екстракт от цитрусови семена в 400 мл вода 
и избършете повърхностите със сместа. В литър вода 
сложете четвърт чаена лъжичка масло от карамфил и 
избършете петна от плесен с тази смес.
Домашен разтвор против мухъл
Ето една рецепта, базирана на съставки, които опре-

делено имате у дома:
Необходими продукти: 100 мл оцет, 100 мл вода, 10 

мл лимонов сок, 2 супени лъжици сода за хляб
Начин на употреба: Поставете всички тези съставки в 

спрей, разклатете добре бутилката и напръскайте много 
области, засегнати от мухъл. Отворете прозорците и 
оставете сместа да подейства няколко часа (2-4), след 
което избършете зоните с кърпа.
Влагооабсорбатор против мухъл
Мухълът обича влагата. Влажността на въздуха в 

къща трябва да бъде 65-70%. Ниво над 80% значително 
увеличава шансовете за мухъл. Най-простото решение 
за премахване на основната причина за развитието на 
мухъл е използването на влагоабсорбатор.
Тъй като има тясна връзка между влага и мухъл, клю-

чът е да се действа срещу него, а влагоабсорбаторът е 
също най-простото, но и най-безопасното решение да 
не се сблъскате с него. Освен това, ако е трябвало да 
се справите с него, премахнали сте го и искате да сте 
сигурни, че той никога повече няма да се появи, цялото 
това устройство ще бъде най-доброто лекарство.

ЕСЕН Е: ВРЕМЕ Е ДА ВНЕСЕТЕ
ЦВЕТЯТА НА ТОПЛО

През пролетта повечето от саксиите с цветя биват 
изнасяни на открито. Там цветето наистина се освежава 
и съживява, с притока на кислород и светлина. Това им 
помага да се развиват по-бързо.
През есента цветята се при-

бират на топло. Този процес 
не бива да стане веднага и без 
подготовка. Правилната клима-
тизация ще помогне на цветето 
да се адаптира към промяната.
Кога точно да приберем цветята през есента?
Първите стъпки трябва да започнат с падането на 

температурите под 10 градуса през нощта и задържането 
им на тези нива за няколко дни. Първоначално привик-
ването е добре да започне през деня. Цветето се вади 
навън сутрин и се прибира в помещението вечер. За да 
се избегне напълно стресът от тази промяна, процесът 
е добре да продължи около 10 дни.
Другият важен момент е в същността на грижите, 

които се полагат за растението навън и в закрито прос-
транство. Стайното цвете се нуждае от по-малко вода в 
сравнение с живота на открито през лятото.
Съществува разлика и във влажността на въздуха. 

През зимата въздухът вътре е по-сух заради отопля-
ването на стаите и това налага цветята да се пръскат 
с пулверизатор или да се овлажнява по друг начин 
въздухът около тях.
Проверете за насекоми
Следващата стъпка преди окончателното прибиране 

на цветето е да се провери за наличие на насекоми. Те 
също търсят защита от студа и често я намират сред 
листата и цветовете на растенията.
При евентуално вкарване на саксия с насекоми, ще 

бъдат заразени и останалите цветя в това помещение. 
Добра идея е да се изкъпят цветята преди да бъдат пози-
ционирани на местата си. Така се сваля праха от тях и 
се унищожават евентуалните насекоми.
Нужно ли е пресаждане?
Другият спешен за решаване въпрос е дали цветето 

има нужда от пресаждане. Някои растения се чувстват 
по-добре, ако им се смени саксията през есента.
Реакция на цветята след внасяне
Както при всички живи видове, при цветята също се 

получава реакция заради новите условия на живот, на 
които ги подлагаме. Те реагират различно. При някои 
започва окапване на листата, при други капят цветовете.
При други видове цветето пожълтява и спира растежа 

си. След като премине климатизирането от прибирането 
на цветето на топло, то отново възвръща нормалното 
си състояние.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

 „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!

- Ало, сине, как си? Какво правиш?
- Ми, к‘во праа... е-е на, лежа си тука и гледам в 

една точка...
- Не си ли на работа бе, маме?
- Е нали съм снайперист бе, майко!

С комшията под мен не сме в добри отношения. 
Яд го е, че пуша на терасата, отишъл в полицията, 
и казал, че пуша трева.
Дойдоха ченгетата и питат вярно ли е. Казах им, че 

е вярно, но нямам повече. Питат откъде я купувам, 
казах - от съседа отдолу.
Вече 3 часа му претърсват апартамента...

ТИКВА 
Тиквата е естествен източник на важни елементи 

като желязо, калий, калций, магнезий и фосфор. Из-
ключително богата на витамин В, С. Тиквата съдър-
жа и голямо количество витамин А, който защитава 
организма и поддържа в изправност неврологичните 
и имунните функции в организма, отговорен е и за 
здравата и подхранена кожа. Тиквените семената са 
изключител-
но  ценни  по 
съдържание 
– растителни 
мазнини, ор-
ганични кисе-
лини  и  ами-
нокиселини , 
белтъчни ве-
щества, отно-
во витамини 
от B групата, минерали, полезни захари, растителен 
пектин, желязо, калий, калций, фосфор и др. Лечеб-
ните свойства на тиквата са изследвани многократно, 
в редица проучвания по установяване на качествата, 
ценни за човешкия организъм. Едно от най-важните 
ѝ качества се свързва с действие върху бъбреците 
благодарение на високото съдържание на калий.
Тиквата спомага диурезата, а по този начин спада 

количеството албумин, което като находка в кръвта 
е сигнал за заболяване. Диуретичният ѝ потенциал 
я превръща в отлично придружаващо средство при 
лечение на пикочни инфекции и възпаления. Спомага 
овладяването на болезнените симптоми на цистит. 
Подходяща е за лечение на стомашно-чревни про-
блеми посредством благоприятното влияние върху 
шлаките в стомашно-чревния тракт, които са причи-
нители на редица заболявания, като колит, хроничен 
запек, гастрит и язви. Съдържанието на бета-каротен 
в тиквата работи на клетъчно ниво и има свидетел-
ства, че редуцира развитието на ракови клетки, както 
и подобрява кръвообращението. Освен това като 
органичен антиоксидант има и противопаразитно 
действие, като това се обуславя от качеството му да 
подпомага диурезата.
Има доказателства, че тиквата се справя и при 

борба с диабета. Чрез проучвания се разработват 
възможности за екстракт от семена на тиква срещу 
диабет. Става ясно, че екстрактът от семената на 
тиква имат инсулиноподобен ефект. Неслучайно е 
препоръчвана и при сърдечносъдови заболявания, 
вече споменахме, че намалява нивата на вредния 
холестерол и освен това спомага за балансиране на 
високото кръвно налягане (хипертонията). Тези две 
способности намаляват в пъти разположението към 
сърдечносъдови заболявания, и то по естествен път. 

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

от консерва и гответе до изпаряване 
на течността.
Прибавете ориза, предварително 

измит в няколко води и го запържете, 
докато стане прозрачен.
След това добавете 2 чаши горещ 

зеленчуков бульон или вода.
Веднага щом заври прибавете кар-

тофите, всички подправки, както и 
сол на вкус.
Прехвърлете ястието в дълбока тава 

и добавете останалата 1 чаша бульон.
Сложете картофите с ориз да се пекат в нагорещена 

фурна на 230 °C за 30-40 минути до абсорбиране на 
течността и готовност на зеленчуците.
Поднесете тази ароматна и вкусна селска гозба 

– картофи с ориз по селски, поръсена с магданоз и 
салата според сезона.

КАРТОФИ  С  ОРИЗ  ПО  СЕЛСКИ   
Продукти: 
• картофи – 4 бр.
• моркови – 1 бр.
• лук – 1 глава
• домати – 200 г пресни 
• сушени зеленчуци – 2 с.л. • ориз – 1 ч.ч.
• олио – 50 мл
• бульон – 3 ч.ч. зеленчуков
• червен пипер – 1 ч.л.
• сол
• черен пипер
• лют пипер – (или 1 сушена лю-

тива чушка)
• магданоз
• девесил
• риган
Приготвяне:  
В това селско ястие присъстват два въглехидрата, 

но е много вкусно.
Чудесно си подхожда с хубава домашна туршия.
Нарежете лука и моркова и ги задушете заедно 

с малко вода и олиото за няколко минути, докато 
омекнат.
Прибавете настъргани пресни домати или такива 


