
3 - 9 февруари 2020г., година (XVI), 5 /740

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

До 10 000 лева може да получи фирма, ако 
наеме човек с увреждания. 
Това предвижда Националната програма за 

заетост на хората с увреждания, предложена за 
обществено обсъждане.
За целта работодателите трябва да кандидат-

стват пред Агенцията за хората с увреждания. 
Те могат да получат финансиране за покрива-

не на инвестиционни разходи по четири направ-
ления - за осигуряване на достъп до съществува-
щи или разкривани нови работни места за хора 
с трайни увреждания в трудоспособна възраст; 
за приспособяване на съществуващи работни 
места за оборудване на нови, съответстващи на 
характера на тяхното заболяване; за квалифика-
ция и преквалификация, съответно обучение за 

професионално и служебно развитие.
Лимитът на средствата по първия компонент 

/за осигуряване на достъп до съществуващи 
или разкривани нови работни места за лица с 
трайни увреждания в трудоспособна възраст / 
е от 1 до 10 000 лв.
За второто направление /приспособяване на 

съществуващи работни места за лица с трайни 
увреждания в трудоспособна възраст / сред-
ствата, които ще се отпускат, са от 2 до 10 000 
лв. за едно работно място. 
Лимитът по третото /за оборудване на нови 

работни места за лица с трайни увреждания в 
трудоспособна възраст, съответстващо на ха-
рактера на тяхното заболяване/ е от 3 до 10 000 
лв. за едно работно място.

Във връзка с проекта „Модерна и интерак-
тивна класна стая чрез творчество и педагоги-
чески иновации“, Програма „Еразъм+“, Клю-
чова дейност 1, Училищно образование, г-жа 
Райка Славчева – старши учител по френски 
език и координатор, проведе обучителни ин-
терактивни уроци по френски език с ученици-
те от 9-те класове на тема „Как да разработим 
успешен проект?“
Основните цели бяха:
• запознаване с метода на проектите;
• усъвършенстване на творческото мислене 

на учениците;
• развиване на изследователски умения.
Основният метод, които бе използван в ча-

совете бе методът на проектите.
Чрез мултимедийна презентация, учителят 

запозна учениците с историята на понятието 
„метод на проектите“ и етапите за създаване 
и изпълнение на проект.
Методът на проектите не е принципно нов 

в световната практика. Той се появява в нача-

лото на XX век в САЩ. Наричат го също ме-
тод на проблемите и го свързват с идеите на 
хуманистичното направление във философи-
ята и образованието, разработен от американ-
ския философ и педагог Джон Дюи и неговия 
ученик Уилям Килпатрик.
Проектът е съвкупност от определени 

действия, документи, предварителни тексто-
ве; замисъл за създаване на реален обект и 
предмет; за създаване на различен по рода си 
теоретичен продукт.
Технологичните стъпки при работа по 

проект са шестте основни етапа: начало /оп-
ределяне на темата, уточняване на целите/, 
планиране, вземане на решения, изпълнение, 
оценяване на резултатите, защита на проекта.
Учениците бяха разделени на групи, като 

всяка група рабо-
теше по различна 
тема: пътуване, 
моята ваканция, 
изпращане на по-
щенски картички, 
изпращане на по-
кани за рождени 
дни и др.
При изпълнението на проекта, учителят из-

пълнява ролята на консултант и помощник, а 
основният акцент в обучението се прави не 
върху съдържанието на ученето, а върху про-
цеса на прилагане на придобитите знания.
Ролята на учениците в обучението също се 

променя: те се явяват активни участници на 
процеса. Дейността в работни групи им по-
мага да се научат да работят в „екип”, при 
което се формира конструктивно критично 
мислене, на каквото е трудно да се научат 
при обичайната „урочна“ форма на обучение. 
Свободни са в избора на начини и видове на 

дейност за постигане на поставената цел.
Методът на проектите улесни, както проце-

са на преподаване, така и процеса на учене; 
помогна за синтезирането на голям обем от 
информация; помогна, както за запаметяване-
то, така и за припомнянето и използването на 
информацията след това; подпомага развити-
ето на уменията за учене и е добър помощник 
и активатор на паметта.
Активното включване на учениците в съз-

даването на едни или други проекти им дава 
възможност да овладяват нови начини на чо-
вешка дейност в социокултурната среда.
Благодаря на участниците!
Информацията е предоставена от г-жа Рай-

ка Славчева – старши учител по френски език 
и координатор на проекта.

На 24 януари 2020 го-
дина се проведе заседа-
ние на Общински съвет 
– Сатовча. 
На заседанието бяха 

приети:
- Стратегия за упра-

вление и разпореждане 
с имотите – общинска 
собственост, в община 
Сатовча, мандат 2019-
2023 година;

- Програма за упра-
вление и разпореждане 
с имотите – общинска собстве-
ност, в община Сатовча през 
2020 година;

- Годишен отчет за изпълнени-
ето на Програмата за управление 
на община Сатовча за периода 
2015-2019 година за календар-
ната 2019 година;

- Отчет за изпълнението на 
решенията на Общински съ-
вет – Сатовча, за времето от 
01.07.2019 година до 31.12.2019 
година;

- Отчет за дейността на звено 
„Управление и стопанисване на 
общинските горски територии” 
към община Сатовча за 2019 
година и информация за извър-
шените дейности и ползвания 
към 31.12.2019 година;

- Годишен финансов отчет на 
Комисията към общински фонд 
„С един лев в помощ на болните 
деца от община Сатовча”;

- Информация от д-р Арбен 
Мименов – кмет на община 
Сатовча и председател на Ко-
мисията към общински фонд 
„С един лев в помощ на болните 
деца от община Сатовча”, от-
носно финансовото състояние 
на общински фонд „С един лев 
в помощ на болните деца от 
община Сатовча”;

- Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата за оп-
ределяне и администриране на 
местните данъци на територията 
на община Сатовча.
Общинският съвет – Сатовча:
- определи 6-ма кандидати за 

съдебни заседатели към Районен 

съд – Гоце Делчев, мандат 2020-
2024 година от община Сатовча;

- предостави оборотни сред-
ства в размер на 180 000 лв. за 
целите на  следните проекти: 
„Осигуряване на топъл обяд в 
община Сатовча”, “Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица 
с увреждания”, „Механизъм за 
лична помощ”, „Обучение и 
заетост”, „Социално-икономи-
ческа интеграция на уязвими 
групи”, както и други проекти, 
които ще бъдат одобрени през 
2020 година;

- одобри и прие извършените 
през 2017 година от „Водоснаб-
дяване и канализация” – ЕООД, 
Благоевград, инвестиции на 
територията на община Сатовча 
като част от одобрената Подроб-
на инвестиционна програма на 
дружеството и публични ВиК 
активи, с обща стойност  39 
292,80 лв.;

- одобри  ПУП – ПП за промя-
на на трасето на въздушен елек-
тропровод 20 kV в землището на 
село Кочан, община Сатовча;

- даде съгласие община Са-
товча да участва като учредител 
при учредяването на Сдруже-
ние „Югозападен иновационен 
център по информационни и 
комуникационни технологии”; 

- даде съгласие да се отдаде 
под наем терен от 50 кв. м в 
имот № 020079 в местността 
Оградите, в землището на село 
Фъргово ,  за  инсталиране  и 
използване на телекомуникаци-
онни съоръжения. 

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
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 73

За четвъртия 
компонент / за 
квалификация и 
преквалифика-
ция, съответно 
обучение за про-
фесионално и 
служебно разви-
тие/ се отпускат 
от 4 до 1000 лв. 
на човек с трай-
но увреждане.
Отпускането 

на средства на 
класираните за 
фин а н с и р а н е 
кандидати става само при условие, че след сключване на договора за 
финансиране, работодателят наеме или преназначи човек от целевата 
група за срок, не по-кратък от 36 месеца.
Правилникът за прилагане на Закона за хората с увреждания регла-

ментира задължението на Агенцията за хората с увреждания да обявя-
ва на интернет страницата си информация за Националната програма 
и за процедурата за кандидатстване и подбор, в срок до 31 март всяка 
календарна година.



2. Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти 
и директори от училища и детски градини и образователни медиатори за работа в 
мултикултурна образователна среда.

3. Подкрепа на педагогически специалисти за участие в процедури за придобиване 
на професионално-квалификационни степени за работа в мулти-културна среда, вклю-
чително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта 
професионално-квалификационна степен за работа в мулти-културна среда.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата проце-

дура е 7 млн. лева.
Минималният размер на предоставяната БФП е 200 000 лв., а максималният размер 

– 500 000 лв.

 МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА
„НАУКА БЕЗ ГРАНИЦИ“ 2020 

Краен срок: 20 април 2020 г.
Фондация Living Oceans обяви 

8-ото издание на Международния 
конкурс за рисунка „Наука без грани-
ци“, който през 2020 г. е на тема „Да 
предприемем действия: да запазим 
кораловите рифове“. В конкурса 
могат да участват ученици на възраст 
от 11 до 19 години, разделени в 2 
възрастови групи: 11 – 14 години и 
15 – 19 години.
Участието е индивидуално и без-

платно. Всеки участник може да 
изпрати по една рисунка в размер по 
избор, изпълнена в някоя от следните 
техники: маслени бои, молив, мар-
кер, пастел, мастило, филц, маслени 
пастели. На гърба на всяка рисунка 
трябва да са изписани двете имена 
на автора, възраст, имената на препо-
давателя, e-mail и телефонен номер.
В двете възрастови групи се при-

съждат по 3 награди с парична равностойност 500, 350 и 200 долара.

3 Февруари 2020., Неделя,
 Св. Симеон Богоприимец 

(Зимен Симеон) 
Имен ден празнуват: Си-

меон, Симеона, Симон, Си-
мона, Симо, Сима, Симана, 
Мона. Обреди и Традиции 
Празникът се нарича още: 
Стар Симеон, св. Симеон и 
с фолклорното Смион. Има 
вярване, че която жена иска 
да има рожба, трябва да направи и раздаде царевична питка. Според народ-
ния календар, този празник, както и зимната Богородица, почитат главно 
бременните жени, младите невести и майките. Гадае се по това, какъв човек 
първи ще дойде в къщата - мъж или жена, такъв добитък ще се роди. Зимни-
ят Симеоновден се смята за един от най-лошите дни в годината. Някъде го 
наричат Симеон бележник, защото белязва хората, оставя им рани и белези. 
Той е третият вълчи празник. На този ден не се работи с вълна, не се изхвърля 
пепел и смет навън, за да не се разсърдят вълците.

4 Февруари 2020г., Вторник,
Световен ден за борба с рака 
На 4 февруари отбелязваме 

Световния ден за борба с рака. 
Инициативата е на Световната 
здравна организация към ООН, а 
целта е да повиши обществената 
ангажираност към опасната бо-
лест, която е един от основните 
фактори, причиняващи смърт в 
световен мащаб. Ракът е на второ 

място сред водещите причини за смъртност и честотата тревожно нараства. 
Ако все пак бъдат открити достатъчно рано, много от 
раковите заболявания могат да бъдат лекувани ефективно.

6 Февруари 2020г., Четвъртък,
Свети Фотий, патриарх Цариградски 
Имен ден празнуват: Доротея, Огнян, Огняна, Искра, 

Искрен, Пламен, Пламена, Светла, Светлана, Светозар, 
Светлозар, Светослав, Светослава, Фотий, Фотин, Фотина, 
Фотьо. 
Православната църква почита паметта на св. Фотий от 

гръцкото photos - светлина. Освен гореизброените имен-
ници празнуват всички, които имат светлина в името си. 

BG05M2OP001-3.017 „ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА 
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА

В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА“  
Краен срок: 31 март 2020 г., 17:30 часа
Целта на процедурата е повишаване 

на професионалните компетентности 
на учителите, директорите, и другите 
педагогически специалисти за работа в 
мултикултурна среда и за преподаване на 
знания и формиране на умения у децата 
и учениците за възприемане на етнокул-
турните различия.
Проектите ще се изпълняват на те-

риторията на Република България в 
партньорство между неправителствени 
организации, училища, детски градини и висши училища.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Разработване и актуализиране на стратегии, планове, програми, анализи, 

препоръки, компетентностни профили и др. на образователната институция 
за работа в мултикултурна среда, според идентифицирани нужди.

Н О В И Н И
3 - 9 февруари 2020г., брой 5

Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 31.01.2020 г.
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“Един мъж видял, умираща змия в огъня и 
решил да я спаси, но когато я извадил от там, 
змията го ухапала. От болката мъжът я пуснал и 
животното пак паднало в огъня. Човекът се опи-
тал пак да и помогне и змията отново го ухапала. 
Друг човек, който го наблюдавал през това време, 
се обърнал към него и му казал: 

– Извини ме, но си доста твърдоглав. Не раз-
бираш ли, че всеки път, когато се опитваш да я 
измъкнеш от огъня, ще те ухапе?
Човекът отговорил:
– Природата на змията е да хапи, но това няма 

да промени моята, която е да помагам. 
С помощта на железен прът, извадил змията 

от огъня и спасил живота и.”
Размисъл:
– Не променяйте природата си ако някой ви 

навреди, не губете същността си. Просто вземете 
предпазни мерки.

– Някои преследват щастието, други го създават.

-Безпокойте се повече за съвестта си, откол-
кото за репутациятa. 
Защото съвестта ти е това, което си, а репута-

ция е това, което другите мислят за теб. И това, 
което другите мислят, не е ваш проблем … 
Това си е техен проблем. 

ПРИТЧА ЗА ЗМИЯТА



ВНИМАНИЕ, ШОФЬОРИ!
ВИЖТЕ НОВИТЕ ГЛОБИ НА КАТ,

В СИЛА ОТ 21 ЯНУАРИ    
След като стана ясно, че КАТ предвижда нови по-со-

лени глоби за шофьорите-нарушители, влизащи в сила 
от 21 януари, сега може да видите пълния „ценоразпис“ 
на повишените санкции.
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 от-

немане 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 превишаване 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, градини, 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 пътни-

ци 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.
Неправилно престояване – глоба 50 лева.
Движение в BUS лента – глоба 50 лева.
Каране по релси и нарушаване на правилата за пре-

минаване през железопътен прелез – глоба от 20 до 150 
лв и 4 контролни точки.
Необозначено спряло на платното превозно средство 

– глоба 150 лв и 6 точки.
Неосигуряване на преминаване на превозно 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 

точки.
Неправилно включване в движението, неправилно 

престрояване, неправилно изпреварване, не спазване 
на предимството – глоба 20 лева.
Навлиза след знак, забраняващ влизането на съответ-

ното пътно превозно средство, или се движи в забране-
ната посока на еднопосочен 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 

другите средства за сигнализиране, правилата за пре-
димство, за разминаване, за изпреварване или за заоби-
каляне, 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 нару-
шение 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 талон 

и талон на превозното средство – глоба 10 лева.
Не носи документ за сключена задължителна застра-

ховка „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.

Въпрос: От 2011 до 2017 съм работила и съм била 
осигурена в Италия, как мога да прехвърля, (да ми се 
зачете) този осигурителен период в България? 
Отговор от НЗОК: Европейският документ за доказва-

не на завършени периоди за здравно осигуряване в страна 
от Европейския съюз, с цел последващо включване в 
здравноосигурителната система на България при пред-
стоящо осигуряване в нея (или в осигурителната система 
на друга държава от Европейския съюз), е формуляр Е104 
(нова бланка S041).
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)/

Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) може да 
изиска формуляр Е104/S041 по служебен път от  ком-
петентната чужда институция. За това е необходимо да 
подадете бланково заявление по образец в РЗОК по мес-
тоживеене. Към заявлението е редно да приложите копия 
от  удостоверителни документи, на които са записани 
име/номер на компетентната осигурителна институция, 
Ваш италиански осигурителен номер.
Заявлението е публикувано на интернет  страницата на 

НЗОК (www.nhif.bg) - меню „Международни въпроси“, 
подменю „Европейска интеграция – линк „Сумиране на 
здравноосигурителни периоди, придобити в различни 
държави от ЕС“, а в меню  „Контакти“  са адресите и теле-
фонните номера на  районните здравноосигурителни каси.
При подаване на заявлението може да се обърнете  за 

допълнителни разяснения и към служителите в съответ-
ната РЗОК, обработващи европейски формуляри.
Уточняваме, че европейските формуляри, издадени от  

компетентните институциите на  други държави-членки 
на ЕС, удостоверяващи завършени периоди на осигурява-
не в съответната държава, се представят  в териториална-
та дирекция/офис на Националната агенция за приходите 
(НАП) по местоживеене у нас (по постоянния адрес на 
физическото лице). Въз основа на данните, посочени в 
документа Ви от Италия, месеците без данни за здравно 
осигуряване в България следва да бъдат покрити и да бъде 
коригиран здравноосигурителният Ви статус.

Въпрос: Предстои ми хистероскопия заради хи-
дрометра и се интересувам по коя клинична пътека 
е?Кои болници в София имат договор с вас? Какво 
направление ми трябва?  
Отговор от НЗОК: Хистероскопия може да се извърши 

в рамките на клинична пътека № 163 „Оперативни интер-
венции чрез долен достъп за отстраняване на болестни 
изменения или изследване на женските полови органи”.
В клинична пътека № 163 е включена процедурата 

„хистероскопия“ с код 68.12. 
НЗОК заплаща напълно разходите по клиничната пътека.
Вие дължите само потребителска такса за болничен 

престой в лечебното заведение в размер 5.80 лв. за всеки 
ден болнично лечение, освен ако не сте освободена от нея.
Справка дали лечебното заведение за болнична помощ 

има сключен договор с НЗОК за съответната клинична 
пътека (КП), може да направите на сайта на НЗОК – www.
nhif.bg - меню „Информация за договорени дейности“ 
– линк „Търсене на договорни партньори и дейности“ – 
подлинк  „Болници“.  Има възможност за избор на област, 
община, населено място.
Публикуваната на портала на НЗОК информация за 

договорени дейности е извлечена от базата данни на 
Интегрираната информационна система на НЗОК и е 
динамично променяема.

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 регулиране 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 включител-

но – 6 месеца без книжка и глоба 500 лв, отнемат се и 
10 контролни точки.
При концентрация над 0.8 до 1.2 промила включител-

но – 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 притежава 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 нерегламенти-

рани състезания по пътищата, отворени за обществено 
ползване, или ги ползва за други цели, освен в съответ-
ствие с тяхното предназначение се наказва с лишаване 
от право да управлява моторно превозно средство за 
срок 12 месеца и глоба 3000 лв.
За повторно нарушение санкцията е без книжка за 

срок от три години и глоба 5000 лв.
Други
Неправилно използване на звуков сигнал в населено 

място – глоба 10 лева.
Изхвърля от превозно средство предмети или ве-

щества, 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 шу-
мозаглушително 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.
Използване на мобилен телефон по време на управле-

ние 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

ПОСКЪПВА КУПУВАНЕТО НА СТАЖ ЗА ПЕНСИЯ
Купуването на стаж за пенсия от тази година струва 

по-скъпо. Причината е увеличението на минималния 
месечен размер на осигурителния доход за самооси-
гуряващите се лица.
От 1 януари той вече 

е 610 лева. Размерът 
на вноската за един 
месец стаж е опре-
делена по закон и е – 
19,8% от минималния 
осигурителен доход. 
Или за 2020 година тя 
вече е 120,78 лева. За сравнение през миналата година 
вноската беше 110,88 лева, а през 2018 г. – 100,98 лева. 
Така, ако на кандидат пенсионерът не му достига една 
година стаж, вече трябва да плати почти 1450 лева.
За сравнение през миналата година стажът за една 

година е струвал 1330 лева или със 120 лева по-евтино. 
И тази година възрастта и стажът за пенсия се увели-
чават както за мъжете, така и за жените. Мъжете се 
пенсионират при навършени 64 години и 3 месеца и 
стаж от 38 години и 10 месеца. За дамите изискването 
е да имат навършени 61 години и 6 месеца и стаж – 35 
години и 10 месеца. Осигурителен стаж може да се 
купи във всеки банков клон.
Парите се внасят по сметка на Националната агенция 

за приходите. Информация за данните за сметката на 
НАП и параграфите в Кодекса за социално осигуряване 
се получават в банковия клон. В платежното нареждане 
се посочва конкретният период, за който се правят 
вноските, и който ще се зачита за осигурителен стаж. 
До 5 години стаж може да си купи всеки, дори и да не 
му предстои скоро пенсиониране.
Според закона за осигурителен стаж се зачита вре-

мето на обучение в университета или за докторантура, 
но висшистите трябва да платят за всеки месец. Освен 
това и хората, навършили възрастта за пенсия за трета 
категория, също могат да си закупят стаж, който не 
им достига, но не повече от 5 години. Ако сте внесли 
пари за повече месеци от нужните, може да поискате 
възстановяване на неоснователно внесените суми за 
осигурителни вноски от съответната териториална 
дирекция на Националната агенция за приходите.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
3 - 9 февруари 2020г., брой 5

До 10-ти февруари:
ЗКПО
Деклариране на направе-

ните залози и данъка от ор-
ганизатори на хазартни игри 
и от оператори на телефонна 
или друга електронна съоб-
щителна услуга  за проведе-
ни  през
предходния месец хазарт-

ни игри, при които залогът 
за участие е чрез цената на телефонна или друга елек-
тронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък 
от операторите на телефонна или друга електронна 
съобщителна услуга.
До 14-ти февруари: ЗДДС
1.  Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец януари.

2.   Подаване    на    VIES-декларация    от    регистри-
рано    лице,    което    е    извършило
вътреобщностни доставки,  доставки като посред-

ник в тристранна операция (с изключение на полу-
чено авансово плащане (цялостно или частично) от 
посредник в тристранна операция) или доставки на 
услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително полу-
чените авансови плащания), с място на изпълнение 
на територията на друга държава членка за данъчния 
период – месец януари.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ФЕВРУАРИ 2020г.



ГРИПЪТ  НЕ  Е  БЕЗОПАСНА  НАСТИНКА . 
КАКВО  ДА  ПРАВИМ?

Грипът идва, но няма място за паника, а за адекватни 
решения. На първо място трябва да го различим от на-
стинката. Отличителните особености на грипа са:

1. Появява се неочак-
вано и бързо, в рамките 
на няколко часа и има 
развитие на следните 
оплаквания: 

2. Втрисане  с висока 
температура над 38 гра-
дуса, болки по цялото 
тяло, вкл. очите, с гла-
воболие и схващания до 
тежка слабост, с невъз-
можност да станете от леглото, поява и на кашлица. 
В сезона на грипа - почти сигурно е, че това е грип...
3. Ако ще можете да ходите някъде, е само до аптека-

та, за да си вземете противогрипно средство и се само-
изолирайте от контакти (най- малко с лицева маска), за 
да не заразите и другите. Това са единствените проти-
вогрипни препарати на пазара. 
Лечението е най-ефективно, ако се започне до 48-я 

час, като след това ефекта спада значително до липсата 
му след 5 дни, когато вече настъпват усложненията!!! 
Нищо друго не действа на грипния вирус.
На лекар се ходи, ако имате някой от следните алар-

миращи оплаквания: задух и учестено дишане, гръдна 
болка, обърканост, тежко повръщане и/или диария с не-
възможност за поемане на течности, възобновяване на 
симптомите след първоначално подобрение.
Противовирусните препарати, засега са най-ефектив-

ните и единствени за директна борба срещу грипния ви-
рус, като доказано ускоряват времето до клинично облек-
чаване на симптомите, намаляват риска от усложнения 
на долните дихателни пътища и хоспитализациите. 
И запомнете: 
Грипът не е безопасна настинка. Средно 10% (5-15) от 

населението се разболява, с немалка смъртност- средно 
15 (10-20) души на 100 000 души население, или 1,5 на 
1000 заболели. 
Най-опасен е за децата до 5 години, възрастните над 

65г и всички със значими хронични заболявания- сър-
дечно-съдови, белодробни, диабет и т.н., които обаче, 
задължително трябва(ло) да се ваксинират. 

СЛАГАМЕ РАЗСАД ЗА РАННО ЗЕЛЕ    
Още през първите дни на януари може да бъде засято 

ранното зеле. Така някои градинари ускоряват произ-
водството. Има обече едно важно условие. Трябва да се 
използва ранен сорт, който след дългия период на отглеж-
дане на разсада, не образува преждевременно цветоносно 
стъбло – т.е. не стрелкува след разсаждането през проле-
тта. Малко са ранните сортове зеле, които отговарят на 
това условие. Практиката показа, че най-подходящ е сорт 
Марнер, разновидност 
на Дитмарското ( Ако не 
бързате през февруари 
можете да засеете Дит-
марско бяло главесто 
зеле. Това е ранен сорт 
семена, които образуват 
малка и компактна полу-
изправена розетка. Зеле-
то е с овална форма, като 
средното тегло на една 
зелка е около 1,5 – 2 кг. Растенията са с период на вегета-
ция около 98 – 110 дни. Сортовите семена на Дитмарското 
зеле може да засеете още през Февруари – Март или ако 
организирате по-късно пролетно производство – Април 
– Май. Зелките се отглеждат разсадно, като разстоянието 
м/у тях е добре да е 40 см, а м/у редовете 60 см. Бялото 
главесто зеле има добър добив – около 2,5 до 3 т/дка.)
Зелето сорт Марнер не стрелкува, независимо от 

много ранната сеитба. Освен това образува дружно 
и рано зелките, които тежат 1,0 - 1,2 кг, имат хубав 
пазарен вид и са с много добри вкусови качества. 
Напукват се обаче сравнително бързо, заради това 
трябва да се отрязват навреме. 

Семената се засяват в топъл парник. Затоплената 
почва се накопава и се подравнява, след което повърх-
ността й се маркира на дълбоки до 2 см браздички, 
които са на 5 см една от друга. Семената се пускат 
внимателно в браздичките през 1,5 - 2 см. Гъсто падна-
лите семена се разпределят допълнително равномерно 
с помощта на пръчица. Сеитбата може да се извърши 
и разпръснато, на равна повърхност. На една рамка се 
сеят 3-4 г семена. За производството на разсад за 100 
кв. м са необходими 6-8 г семена.
Покриват се с пресята и затоплена торово-почвена 

смес, с дебелина на слоя 1,5-2 см. Почвената покривка се 
подравнява с леко извита пръчка и се притъпква с дъска. 
Поставят се рамките и парникът се покрива с рогозки, 
а пътеките се застилат с тор. Семената поникват масово 
за 4-5 дни, необходимата температура е 22-25 градуса. 
Веднага след поникването температурата се понижава 
с няколко градуса за 3-4 дни, това предпазва младите 
кълнове от прерастване и “изтегляне”. По-нататък тем-
пературата се поддържа 18-22 градуса през деня и с 3-4 
градуса по-ниска – при облачно време и през нощта. Не 
бива продължително време за пада под 10-12 градуса. 
Рогозките през деня се отстраняват и стъклата се почист-
ват всеки ден, за да има достатъчно светлина за младите 
растения. Почвената влажност трябва да е умерена. При 
слънчево и по-топло време парникът се проветрява.
Градинарят чака да се появи първият същински лист, 

за да извърши пикировка. Важно! При тази по-ранна 
сеитба, разсадът от ранно зеле изисква пикиране.

ДЪРВОТО НА ЖИВОТА
ДОПЪЛВА ДОМАШНАТА АПТЕЧКА  

Дървото на живота носи латинското име Красула 
овата. То е сукулент и принадлежи към семейство 
Дебелецови. Познати са около 350 вида и произхож-
да от Тропическа Африка и о-в Мадагаскар. У нас се 
отглежда като стайно растение което има висока де-
коративна стойност и много лечебни свойства.
Формиране
Формирането на рас-

тението е желателно 
да стане още докато е 
съвсем малко, като се 
премахват по две връх-
ни листенца и под тях 
израстват разклонения. 
Най-често срещаната 
грешка е да се засажда в 
голям обем. Красулата обича малки и плитки съдо-
ве. Когато е засадена в голяма саксия израства дълъг 
корен, а растението се източва нагоре, но е тънко и 
слабо облистено. При пресаждане корените се под-
късяват и така се стимулира да расте приоритетно на 
широчина. Растението е светлолюбиво и в летните 
месеци е добре да се изнася на открито.
Почва и поливане
Красулата обича пропусклива почва, защото коре-

ните лесно загниват. Използва се наполовина хумус-
на почва, примесена с пясък и дребен чакъл. Полива 
се умерено и с малки количества вода, като изтеклата 
в подложката се изхвърля.
Вредители
Дървото на живота се напада от листни въшки – 

най-често памукова и борбата е доста трудна, защо-
то растението проявява висока чувствителност към 
химически препарати. Може да се използва отвара 
от външната обвивка на лук и кора на цитруси, с 
която се пръска и почвата.
Цъфтеж
Като повечето сукуленти и красулата е цвете на къ-

сия ден. За обилен цъфтеж е нужно от октомври, ко-
гато дните започнат бързо да намаляват да се редуци-
ра поливането, като в студените и дълги нощи се спре 
окончателно. Почвата трябва да остане напълно суха.
Размножаване
Размножаването е много лесно и става с резници, 

поставени в пясък или листа, които падайки в кон-
тейнера бързо пускат коренчета.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ДЕВЕСИЛЪТ ПОМАГА ПРИ АРТРОЗА 
Девесилът (Levisticum offi cinale), известен още като 
лющян, селим или смел се използва като подправка 
към различни ястия. Но наред с това той има голям 
потенциал като лечебно растение. Девесилът съдържа 
смоли, фуранокумарини, лецитин, захари, органич-
ни киселини, ензими, дъбилни вещества, посочва 
healthnaturej.blogspot.com. Корените му са богати на 
етерични масла, захари, минерали, органични кисе-
лини, смоли, кумарин, пектин, скорбяла. 
Билката  има 
широко прило-
жение при хро-
ничен гастрит, 
колит, жлъчни и 
бъбречни коли-
ки, лека степен 
на хипертония, 
пречиства  на 
кръвта, стиму-
лира функциите 
на централната нервна система и сърдечносъдовата 
система. Коренът на растението може се използва като 
пикочогонно средство.
Девесилът има силно изразен противовъзпалителен 
ефект. Ето и една рецепта, която е изпитана и е с много 
добър резултат.
 Девесил за артрози, рецепта: Взема се пресен деве-
сил – 1 с.л  нарязана билка се кипва за 1 минута в 500 
мл вода или сух девесил – 1 с.л. от билката се запарва 
10 минути в 500 мл вряла вода. Прецежда се.
Количеството се изпива за деня, разпределено на 6 пор-
ции като се приема по 1 част преди и след всяко ядене. 

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

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

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

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 

07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

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

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

„Търся мъж – непиещ, непушач, да не ходи по жени, 
с цел – брак“.
На другия ден се звъни на вратата й. Отваря – ня-

какъв тип, пиян като кирка, с цигара в уста.
– Какво искате?
– Ами дошъл съм за обявата.
– Пиете ли?
– Редовно.
– Пушите ли?
– По две кутии на ден.
– А по жени ходите ли?
– Всяка вечер с различна!
– А защо си дошъл при мене тогава, като бях писа-

ла, че търся точно обратното?
– Дойдох да ти кажа да не разчиташ на мен...

СОЛЕН КЕКС С ЦАРЕВИЧНО БРАШНО        
Необходими  проду-

кти: стар хляб или пи-
тки, 1 бр. кренвирш или 
друг колбас, 3 бр. яйца, 
100 г сирене, 200 г кисело 
мляко, 1 ч.л. сода, марга-
рин, чубрица, сол
Приготвяне: В намас-

лена тава се нареждат 
филиите хляб, ако са пи-
тки се разполовяват, и се 
намазват с маргарина. Отгоре се нарежда нарязаният 
на дребно кренвирш. Яйцата се разбиват заедно с кисе-
лото мляко, натрошеното сирене и содата, овкусява се 
със сол и се изсипва върху хляба. Поръсва се с малко 
чубрица и се пече на 180 С до зачервяване.
Лечебни свойства 
Лечебните свойства на Красулата са извън всякак-

во съмнение. Тя стои редом до Алоето и Каланхое 
Дегремонтиана. Притежава антивирусни, антибакте-
риални и противовъзпалителни свойства.
Използва се при рани, порязване, навяхване и на-

търтване. Измиват се няколко листа, смачкват се и 
получената паста се поставя върху стерилна марля. 
След 3-4 часа се сменя с нова превръзка.
При херпес се използва сок, с който се маже или се 

прикрепва напоен памучен тампон.
При ухапване от насекоми – пчели, оси, комари се 

маже мястото на ухапаното няколко пъти на ден, като 
премахва подуването, сърбежа и болката.
Мазоли и изгаряния се лекуват, като се прикрепва 

върху мястото обелено от външната обвивка листо.
Артритните болки се успокояват ако се маже със 

сок от листата.
За възпалено гърло се използва сока от 10-на лис-

та, който се смесва с 200 милилитра преварена вода 
– прави се гаргара.
При враснали нокти и хемороиди се прикрепва 

разрязано листо на болното място.
Вероятно има още много други лечебни свойства и 

не случайно е наречено Дърво на живота


