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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

На националните празници 
правителствените, областни и 
общински служби на Република 
България са затворени. 
Както е описано в член 154 от 

Кодекса На Труда, ако официал-
ните празници (с изключение на 
Великденските празници) съв-
падат със събота и/или неделя, 
първият или първите два работни 
дни след тях са неприсъствени.
Списък с официалните празни-

ци на Република България за 2020 
година:
●  Нова година (1 януари, сряда)
● Ден на Освобождението на 
България (3 март, вторник)

●  Великденски празници (17 до 
20 април, петък до понеделник)
●  Ден на труда (1 май, петък)
● Ден на Българската армия (6 
май, сряда)
● Ден на българската просвета 
и култура и на славянската пис-
меност (24 май, неделя - 25 май 
2020 е неработен ден)
● Съединението на България (6 
септември, неделя - 7 септември 
2020 е неработен ден)
●  Ден на Независимостта на Бъл-
гария (22 септември, вторник)
●  Коледни празници (24 до 26 де-
кември, четвъртък до събота - 28 
декември 2020 е неработен ден)

ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ И
НЕРАБОТНИ ДНИ ПРЕЗ 2020Г. 

Във връзка с очакван голям прием на заявле-
ния за издаване и подмяна на лични докумен-
ти, изтичащи през 2020г. и за да бъде избег-
нато струпване на граждани пред паспортните 
служби, Ви уведомяваме, че организираната 
инициатива на Община Сатовча и ОД на МВР 
Благоевград събра 123 желаещи граждани от 
общината за издаване на лични документи. 
Посещенията на мобилен екип на място ще 

бъдат извършени:
На 05 февруари 2020 година от 11:00 часа в 

село Вълкосел, когато ще  се обслужат всич-
ки записали се в списъка на желаещи от села-
та: Боголин, Вълкосел, Слащен, Туховища и 
Годешево.
На  07 февруари 2020 година от 11:00 часа в 

село Сатовча,  когато ще се обслужат всички 
записали се в списъка на желаещи от селата: 

Крибул, Долен, Плетена, Сатовча, Кочан, Жи-
жево, Ваклиново и Осина.           
Уведомяваме пропусналите да се запишат, 

като желаещи да подменят личните си докумен-
ти, че ще бъдат осигурени и допълнителни дати 
с мобилен екип от ОД на МВР гр. Благоевград.

С 25% по-висока 
ставка ще получа-
ват земеделските 
стопани за първи-
те 50 животни по 
Схемите за обвър-
зано подпомагане 
на животни в Кам-
панията по ди-
ректни плащания 
2020. Това пред-
виждат промени 
в Наредба № 3 от 
2015 г. за услови-
ята и реда за при-
лагане на схемите 
за директни пла-
щания. По този 
начин се въвежда 
завишена модула-
ция в ставката за подпомагане 
по Схемата за обвързано подпо-
магане за млечни крави,  Схема-
та за обвързано подпомагане за 
млечни крави под селекционен 
контрол, по Схемата за обвър-
зано подпомагане за месодайни 
крави и/или юници и по Схемата 
за обвързано подпомагане за ме-
содайни крави под селекционен 
контрол и Схемата за обвързано 
подпомагане за биволи.
Предвижда се промяна в моду-

лацията и по Схемата за обвър-
зано подпомагане за овце-майки 
и/или кози-майки под селекцио-
нен контрол. При нея за първите 
200 животни те ще получават с 
25% по-висока ставка отколкото 
за останалите животни.
Проектът на Наредба въвеж-

да облекчение в изискването за 
доказване на реализацията на 
мляко по Схемата за обвързано 

подпомагане за млечни крави 
за стопаните на млечна крава в 
преход или преминала период 
на преход към биологично про-
изводство. Вместо досега изис-
кваните количества от 2000 кг., 
те ще трябва да докажат реали-
зация на по-ниски количества 
от 1 500 кг. мляко. Към момента 
кандидатите по схемите за об-
вързано подпомагане за плодове 
и зеленчуци със сертифицира-
но биологично производство и 
площи в преход към биологично 
земеделие също удостоверяват 
по-ниски добиви, спрямо кон-
венционалното производство. 
Третата промяна в Наредба№ 3  
се отнася за възрастта на биво-
лите, допустими за подпомагане 
по Схемата за обвързано под-
помагане за биволи, а именно 
женски животни на 27 месеца и 
повече.

На 21 януари 2020 година в Министерство 
за земеделието,  храните и горите, заседаваше 
Консултативният съвет по тютюна, който е 
постоянен консултативен орган към МЗХГ за 
разпределянето на средствата от Преходната 
национална помощ за тютюна- ПНПТ.
Като член на Консултативният съвет по тю-

тюна присъства и д-р Арбен Мименов - Пред-
седател на Сдружението на производителите 
на ориенталски тютюн в България – СПОТБГ. 
В състава на съвета присъстват  представите-
ли на МЗХГ, Института по тютюна и тютю-
невите изделия, представители на различните 
браншови организации и фирмите купувачи 
на тютюн.
Г-н Мименов коментира, че  на заседанието 

са гласувани и одобрени ставките за помощта 
по сортови групи Басми, Каба Кулак, Бър-
лей и Виржиния. Те са на база 5% намаление 
спрямо предходната 2018 г. Стопаните, от-
глеждащи тютюн от сорта Басми до 1000 кг. 
ще получат по 2.18 лв./кг; от 1000 до 2000 кг. 
по 2.12 лв./кг. и за над 2000 кг. по 1.41 лв./кг. 
Ставката за тютюнопроизводителите, отглеж-
дащи Каба Кулак, е 1.11 лв./кг.; за сорт Бър-
лей  е 0.81 лв./кг. и за Виржиния-0.64 лв./кг. 
Реколтираните площи с тютюн през 2019 г. са 
50 791 дка, произведеното количество е 8 268 
тона. Общото изкупено количество тютюн до 
момента е 7 210 тона.
Консултативният съвет по тютюна прие  

решение за по-ранното изплащане на сред-
ствата по преходната национална помощ за 
кампания 2019 г. по-рано от обичайното - в 
седмицата от 20 до 29 февруари 2020 г. 
Министър Танева призова бранша за обеди-

нение в позицията на страната ни за запазване 
на преходната национална помощ, коментира 
г-н Мименов. „В проектите за новия програ-

мен период тази помощ липсва като допустим 
инструмент за подкрепа. България провежда 
среща със страните членки за подкрепа по 
отношение на включването на преходната 
национална помощ в преходния регламент“, 
беше коментара  на министър Танева, споде-
ли Мименов. 
Като Председател на СПОТ БГ и Кмет на 

община Сатовча д-р Мименов  съм силно 
притеснен от факта, че без националното  
подпомагане тютюнопроизводството ще бъде 
ликвидирано, а хората ще напуснат страна-
та, поради което инициираме спешни срещи 
с политическите партии и българските евро-
депутати заради отказа към момента на Евро-
пейската комисия да разреши националните 
доплащания в земеделието за следващия про-
грамен период.



2 Февруари, 2020г., Неделя,
 Сретение Господне (Зимна Богородица)
 Един от четирите празника, посветени на Божи-

ята майка. Съвпада с четиридесетия ден от рожде-
нието на Исус Христос, когато Богородица отива в 
Йерусалимския храм. Там благочестивият старец 
Симеон поема от ръцете детето и казва: “Ето, Тоя 
лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и 
за предмет на противоречия, и на сама тебе меч 
да прониже душата - за да се открият мислите на 
много сърца”. С тези думи фактически той осмисля 
целия бъдещ живот на Исус: въпреки че дава на 
човечеството един нов закон - закона на любовта, 
учението му става предмет на много спорове и 
противоречия. А страданията и кръстната смърт 
на любимия син, довеждат Богородица до скръб. 
Петльовден (Ден на мъжката рожба) 

Според народния календар, Петльовден е посветен на 
децата и за предпазването им от болести се коли петле 
или ярка в зависимост от това, момче или момиче има 
в къщата. Забранено е да се работи, защото се вярва, 
че денят е черен и ще се зачерни къщата. Не се правят 
годежи и сватби. Празникът на мъжките рожби води 
началото си от времето на турското робство, когато с 
кръв от петли българските семейства белязвали портите 
си, за да заблудят властите, че от техните къщи вече са 
взети момчета за еничари.

Световен ден на влажните зони и водолюбивите птици
 Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони 

е международно споразумение, сключено на 2 февруари 
1976г. в иранския град Рамсар. Официалното й название е 
Конвенция за влажните зони с международно значение и 
по - специално като местообитание на водолюбиви птици. 
Понастоящем Конвенцията е ратифицирана от 158 страни. 
България е осмата държава, ратифицирала Рамсарската конвенция от 1976г.

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МЛАДИ ПЧЕЛАРИ ОТ 12 ДО 17 Г.  
Краен срок: 15 февруари 2020 г.
За първи път в България ще бъде проведено наци-

онално състезание за деца и младежи от 12 до 17 г. с 
интерес и опит в пчеларството. За целта е необходимо 
до 15.02.2020 г. желаещите кандидати да попълнят 
приложената анкета.
Тримата най-добри в състезанието ще имат въз-

можността да участват в отбора, който ще представи 
България на междунaроднoто състезание IMYB през 
лятото на 2020 г. в Словения.

27 Януари 2020г., Понеделник,
 Международен възпоменателен 

ден на Холокоста 
През 2005 г. ООН обяви датата за 

Международен възпоменателен ден 
на Холокоста. Създаден на тери-
торията на окупирана Полша, този 
концлагер се превръща в символ на 
местата за осъществяване на хитле-
ровото окончателно „решение“ на 
„еврейският въпрос“. В Аушвиц 
са депортирани няколко милиона души от цяла Европа. Общо в лагерите 
загиват милиони, като с точност цифрите трудно могат да бъдат изчислени. 
Унищожено е почти цялото еврейско население на Европа, около 6 млн. души

28 Януари 2020г. Вторник,
 Европейски ден за защита на 

данните 
На 28 януари Европа отбелязва 

Деня за защита на личните данни. 
На тази дата през 1981 година евро-
пейските държави, които поддържат 
прокламираните от Съвета на Европа 
фундаментални принципи за защита 
на човешките права, са получили 

възможност да се присъединят към Конвенция №108 на Съвета на Европа за 
защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. 

30 Януари 2020г., Четвъртък,
 Ден на Свети Три Светители 
Най-големия религиозен празник 

в Православната църква, посветен 
на „Светата Троица“. Православ-
ната църква е отредила от векове 
на този ден да се чества заедно 
паметта на св. Василий Велики, 
св. Григорий Богослов и св. Йоан 
Златоуст и така да се отдава почит 
на тяхното просветителско и учи-
телско дело. На този ден празнуват 
още православните богословски факултети и духовните академии.

1 Февруари 2020г., Събота, 
Свети Трифон (Трифоновден)
 На 1 февруари православната църква почита 

Св. Трифон - лечител, прославил се с чудесата, 
които правел. Роден е през 225 г. сл. Хр. в семей-
ството на бедни християни в малоазийската част 
на Римската империя. На 17-годишна възраст 
успял да излекува тежко болната дъщеря на 
император Гордиан, за което бил богато въз-
награден от императорското семейство. Денят 
на Св. Трифон се отбелязва първоначално у нас 
на 14 февруари като Ден на лозаря. През 1968г. 
след въвеждането на Григорианския календар 
от Българската православна църква датите на 
църковните празници се изместват. Трифонов-
ден е включен към цикъл от три последователни 
дни, наречени Трифунци - 1, 2, 3 февруари. 
На 1 февруари се празнува Трифоновден, на 2 

февруари - Сретение Господне, а на 3 февруари - Свети Симеон. Според бъл-
гарските народни традиции Св. Трифон е покровител на лозарите, винарите и 
кръчмарите. На този ден се извършва ритуално зарязване на лозята. Обичаят 
повелява стопанката на къщата да стане рано и да опече обреден хляб, украсен 
с лозово листо. Вари се и пиле, а в бъклица се налива от най-хубавото вино. 
Всичко се поставя в шарена торба и с нея стопанинът се отправя към лозето. 
На лозето всеки стопанин се обръща към слънчевия изгрев и се прекръства 
три пъти. После отрязва първите три пръчки и полива мястото с червено 
вино, светена вода и пепел, които пази от Бъдни вечер.
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

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

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 24.01.2020 г.
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- Искам да се разведа със съпруга си – казала 
една жена - и искам да го направя възможно 
най-болезнено.

- В такъв случай - посъветвал я психологът - 
започнете да му правите комплименти. Когато 
почувства, че се нуждае от Вас, ще реши, че го 
обичате. След това подайте молба за развод. 
Така много ще го нараните.
Няколко месеца по-късно жената се върнала и 

казала, че следва предложението на психолога.
- Прекрасно - отговорил и той. Време е да 

подадете молбата за развод.
- Какъв развод? - отвърнала възмутено жената. 

- Никога, аз го обичам. 

ПРИТЧА: РАЗВОД



Въпрос: Служител, който е в неплатен отпуск 
3 последователни години напуска. Има ли право на 
обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 
тези 3 години?
Отговор на МТСП: В чл. 160, ал. 3 от Кодекса на труда 

/КТ/ е предвидено, че неплатеният отпуск до 30 работни 
дни в една календарна година се признава за трудов стаж, 
а над 30 работни дни – само ако това е предвидено в КТ, в 
друг закон или в акт на Министерския съвет. От запитва-
нето е видно, че ползвате неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 
от 3 последователни години. Следователно за трудов стаж 
ще Ви се зачете по 30 работни дни за всяка календарна 
година. Размерът на платения годишен отпуск, на който 
има право работникът или служителят се определя про-
порционално на времето, което му се признава за трудов 
стаж. Предвид горното, за периода на ползвания неплатен 
отпуск, който се признава за трудов стаж, Ви се полага и 
платен отпуск. Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от 
Наредбата за работното време, почивките и отпуските, 
размерът на обезщетението за неизползван платен годи-
шен отпуск по чл. 224 КТ се определя пропорционално 
на времето, което се признава за трудов стаж.

Ввъпрос: С Разпореждане на НОИ ми е отпуснато 
парично обезщетение за безработица, считано от 
15.07.2019 до 14.03.2020г. /8 месеца/. Същото е спряно/
прекратено, считано от 02.12.2019г. на основание: 
започване на трудова дейност. /т.е. са „ползвани“ 4,5 
месеца/. Трудовият ми договор е сключен по чл.67, ал.1, 
т.1 във връзка с чл.70, ал.1 КТ със срок на изпитване 
3 месеца в полза на работодателя. Към днешна дата 
/10.01.2020 г./ имам ли право да прекратя новото си 
трудово правоотношение и да възстановя правото си 
на парично обезщетение с право на сумата, която е 
разпоредена по решението от 2019г. за оставащите 
3,5 месеца /от 8, за които ми е отпуснато обезщете-
нието/. Има ли значение основанието за прекратяване 
на трудовия ми договор!?
Отговор на МТСП: Съгласно чл. 54 д, ал. 5 от Кодекса 

за социално осигуряване, ако по време на получаване на 
паричното обезщетение лицето започне да упражнява 
дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 
4 от Кодекса за социално осигуряване или трудова дей-
ност по законодателството на друга държава, която бъде 
преустановена след по-малко от 12 месеца, изплащането 
на паричното обезщетение се възстановява за оставащия 
към датата на прекратяването период, ако регистрацията 
на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 
работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако 
регистрацията е направена след този срок по неуважи-
телни причини, изплащането на паричното обезщетение 
се възстановява от датата на новата регистрация за ос-
таващия към датата на прекратяването период, намален 
със закъснението. В случая основанието за прекратяване 
на трудовия договор не се взема предвид.

РАЗПРЕДЕЛЯ СЕ 4 ПЪТИ ПО-ГОЛЯМ БЮДЖЕТ 
ЗА ИНВЕСТИЦИИ В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО
Производителите на плодове и зеленчуци ще могат 

да се възползват от 4 пъти по-голям бюджет през 2020 
г. по схемата „Помощ за инвестиции в материални 
активи в земеделски стопанства, свързани с първично 
производство на растениевъдна земеделска продук-
ция”. През 2019 г. в направлението беше разпределен 
ресурс от 3,6 млн. лв. За настоящата бюджетът е уве-
личен на 18,6 млн. лв.
Земеделските про-

изводители ще могат 
да кандидатстват за 
подпомагане по схе-
мата от 3 до 28 февру-
ари 2020 г. Документи 
ще се приемат в об-
ластните дирекции на 
ДФ „Земеделие“.

 Помощта покрива до 50% от допустимите разходи 
за инвестиции за такава техника, но не повече от 120 
000 лева. Тя се предоставя под формата на капита-
лова субсидия за закупуване на машини, оборудване 
и линии за подготовка, охлаждане и съхранение при 
производството на собствена първична земеделска 
продукция. По предложение на браншовите организа-
ции в сектор „Растениевъдство” обхватът на схемата 
е разширен, като се включват и машини, оборудване 
и съоръжения за защита от слана и градушки.
Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски 

стопани, малки и средни предприятия, признати гру-
пи или организации на производителите.
Целта на държавната помощи е да стимулира 

земеделските стопани да направят инвестиции за 
подобряване на общата производителност и устойчи-
вост на стопанствата си и по-специално да намалят 
производствените разходи.
За първи път в помощ на бенефициентите е пуб-

ликувана и информация за най-често допусканите 
грешки при кандидатстване. Сред тях са случаите, 
при които заявеното оборудване или дейности не 
попадат в обхвата на допустимите инвестиции, 
предоставяне на непълна обосновка, липса на 
документи и др. На интернет страницата на ДФ 
„Земеделие“ е публикувана както информация за 
най-често допусканите грешки, така и указанията, 
и документите за кандидатстване.

БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ ЗА ПРОМОЦИИ
НА ВИНО СТАВА 80%, ПРИЕМЪТ ЗАПОЧВА

НА 17 ФЕВРУАРИ 2020 Г  
Вместо 50% безвъзмездна помощ, както през 2019г., 

през настоящата година при представянето на вина 
зад граница, родните търговци ще получават още 30% 
национално съфинансиране по мярка „Популяризи-
ране в трети държави“ от Националната програма за 
подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. 
Първият прием по мярката за 2020 г. ще бъде отворен 

от 17 февруари до 6 март 2020 г. По нея се промотират 
вина със защитено наименование за произход (ЗНП), 
защитено географско указание (ЗГУ) и сортови вина 
без ЗНП/ЗГУ. В случай че кандидатите изберат да по-
пуляризират търговски марки и сортови вина без ЗНП/
ЗГУ, те ще имат право единствено на финансиране от 
Европейския съюз в размер до 50 % от стойността на 
промоционалните им проекти. Ако кандидатите про-
мотират само вина със ЗНП или ЗГУ без техните тър-
говски марки, ще могат да получат до 50 % европейско 
финансиране и до 30 % национално съфинансиране. 
Друга новост е увеличението на годишния бюджет 

по мярката. За 2020 г. са предвидени близо 6,3 млн. 
лв. по направлението – близо 4 млн. лв. (3 911 600 лв.) 
европейско и над 2,3 млн. лв. (2 346 960 лв.) нацио-
нално съфинансиране. През 2018 г. по мярката бяха 
разпределени общо 4,69 млн. лв. 
От мярката могат да се възползват търговски 

дружества, чиито приходи от лозаро-винарска дей-
ност през последните 2 години надвишават 50% от 
общите им приходи. За подпомагане имат право да 
кандидатстват още организации на производители на 
лозаро-винарски продукти, асоциации на организации 
на производители на лозаро-винарски продукти, меж-
дупрофесионални организации по Закона за виното и 
спиртните напитки, държавни органи и институции, 
чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса, 
както и професионални организации, работещи ос-
новно в лозаро-винарския сектор. 
Срокът за изпълнение на промоционалните проекти 

е от 1 до 3 години от датата на сключване на договора 
с ДФ „Земеделие“. Максималната стойност на едно 
проектно предложение за търговските дружества е до 
1 млн. лв. Проектите на останалите допустими канди-
дати могат да достигат до 4 млн. лв. 
По мярка „Популяризиране в трети държави“ бене-

фициентите имат право да заявят финансиране за дей-
ности, насочени към Китай, Япония, Хонг Конг, Тай-
ван, Сингапур, Виетнам, Тайланд, Малайзия, Алжир, 
Русия, Беларус, САЩ, Канада, Мексико и Бразилия. 
Новост при приемите през 2020 г. е, че за първи път 

ДФ „Земеделие“ е подготвил списък с често допуска-
ни грешки при кандидатстване по мярката. Сред тях 
са случаите, при които бенефициентите не попълват 
точния брой търговски марки, които промотират. Често 
срещан пропуск от страна на дружествата е, че не пре-
доставят достатъчно доказателствен материал - като 
присъствени списъци с броя гости на съответно съби-
тие или снимков материал, удостоверяващ наличието 
на всички заявени за възстановяване разходи. 
За удобство на потенциалните бенефициенти, на 

официалната интернет страница на ДФ „Земеделие“ 
са публикувани както често допусканите грешки, така 
и образци на документите за кандидатстване.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
27 януари - 2 февруари 2020г., брой 4

БЕЗ КНИЖКА И ГЛОБА ДО 200 ЛВ.
АКО ОСУЕТИШ ПРОВЕРКА ЗА ВИНЕТКА    

Шофьорите, които карат без валидна електронна 
винетка, ще бъдат санкционирани с електронен фиш. 
Нещо повече - колкото дни пътуваш гратис, толкова на 
брой електронни фишове ще получиш, ако те снимат, 
уточнява СБА.
Автоматичното правоприлагане ще започне със 

старта на тол системата за събиране на пътни такси на 
база на изминато разстояние. Очаква се това да стане 
най-късно до 1 март тази година.
След 1 януари 2020 г. вече няма автомобили с валид-

ни хартиени стикери. Всички, които ползват винетка, 
би трябвало да са с електронни, уточняват от Нацио-
налното тол управление (НТУ).
Т. нар. електронен фиш е документ, който установява 

нарушение в отсъствие на нарушителя и на контро-
лиращите на пътя органи. Той ще се издава както на 
собственици на леки автомобили, които системата е 
отчела като нарушители, така и на собственици на 
тежкотоварни превозни средства с тегло над 3,5 т, 
които се движат без предварително купена маршрутна 
карта за конкретните тол сектори или нямат приета тол 
декларация, генерирана на база на бордово устройство 
или GPS тракер.
НТУ вече провежда реални тестове по процедурата за 

автоматичното правоприлагане (издаването на е-фиш). 
Процесът е сложен – в него участват екипите на тол 
управлението на терен и служителите в центъра за 
ръчна верификация, които ще имат ключова роля за 
потвърждаване на нарушението при необходимост.  

Как ще протича процедурата по издаване на 
електронен фиш?
Електронният фиш се издава на собственика на 

пътното превозно средство, след като електронната 
система установи и заснеме нарушение – движение по 
платените участъци от републиканската пътна мрежа 
без платена такса по чл. 10 ал. 1 от Закона за пътищата.
Автоматичното правоприлагане ще отчита нару-

шенията в рамките на един астрономичен ден общо, 
тоест в рамките на деня те няма да се сумират. Ако 
нарушението продължи и на другия ден, за него ще се 
издава нов електронен фиш.
Документът ще се издава от Агенция „Пътна инфра-

структура“ и ще се изпраща по пощата. В 14-дневен 
срок от датата на получаването му нарушителят ще има 
възможност да плати компенсаторна такса, за да се осво-
боди от административно-наказателна отговорност.
Плащането е по банков път, като задължително в 

платежното нареждане трябва да бъде посочен номер 
на електронния фиш.
В случай, че в 14-дневния срок компенсаторната 

такса не бъде платена, собственикът на превозното 
средство дължи пълния размер на посочената в елек-
тронния фиш глоба.
Електронният фиш може да се обжалва в 14-дневен 

срок от датата на получаването му.
Контролът за платена електронна винетка и тол такса 

ще се осъществява от 105 мобилни контролни екипа 
и 295 стационарни контролни рамки, снабдени със 
съответните камери и сензори.
Ако първоначалната информация, постъпила чрез 

електронната система, не позволява разпознаване на 
регистрационния номер на пътното превозно средство 
с поне 95% сигурност, служителите от центъра за 
верификация на нарушенията в НТУ ще преглеждат 
данните от контролните камери. Когато нарушението 
се потвърди, тогава ще се издава електронен фиш.
В момента се извършват само пътни проверки за 

валидни винетки. Автомобилисти без притеснение 
споделят в социалните мрежи, че изобщо не спират 
на подадена палка от инспекторите на Национал-
ното тол управление и досега не е имало никакви 
последици за тях.
От тол управлението обясниха, че ако един водач 

не спре при подаден сигнал, техните инспектори 
съобщават за произшествието на телефон 112 и на 
представителя на Агенция „Пътна инфраструктура“ 
в Националния координационен център за безопасно 
движение по пътищата. Оттам сигналът се препраща 
към най-близкия екип на Пътна полиция, който да 
реагира. Колко водачи са заловени заради подобно 
нарушение обаче, не става ясно.
По закон, ако автомобилист откаже да предаде до-

кументите си на органите за контрол или по какъвто и 
да е начин осуети извършването на проверка, може да 
остане без книжка за срок от 1 до 6 месеца и да получи 
глоба от 50 до 200 лв.

Експертите от ДФ „Земеделие“ са обобщили най-чес-
то срещаните грешки в проектите, с които е кандидат-
ствано за финансиране по схемата за държавна помощ 
за съхранение на плодове и зеленчуци през миналата 
година. („Инвестиции в материални активи в земедел-
ски стопанства, свързани с първично производство на 
растениевъдна земеделска продукция“)

1.  Непълна обосновка – не е посочено по какъв начин се 
е осъществявал до момента процесът на охлаждане, съх-
ранение и подготовка за продажба на продукцията, както 
и наличните към момента на кандидатстване активи с по-
добно предназначение. В случай на налично оборудване 
с подобно предназначение е необходимо да бъде описано 
и обосновано необходимостта от закупуването на допъл-
нително такова – дали са увеличени обработваемите пло-
щи със съответните култури и това налага закупуването 
на допълнително оборудване, дали старото оборудване е 
от друг тип и кандидатът желае да закупуването на по-
модерно /по-ефективно /по-малко трудоемко оборудване. 
Кандидатът не е представил достатъчна информация за 
отглежданите от него култури, реализираните добиви и 
не е обосновал в достатъчна степен вида и капацитета 
на закупуваните машини и оборудване с произвежданата 
растениевъдна продукция;

2. Не са представени документи за собственост или за 
наем на сградите/помещенията, в които ще се монтира 
оборудването;

3. Заявеното оборудване или дейности не попадат в 
обхвата на допустимите инвестиции на схемата за дър-
жавна помощ;

4. Непълни спецификации на закупуваното оборудва-
не – в представените договори за покупко-продажба и 
оферти липсва подробна информация за производител, 
марка, модел, държава на производство и други специ-
фични технически данни и описание на функциите на 
заявените за подпомагане активи;

5. Оборудването, включено в трите оферти, не е съпос-
тавимо – основните технически характеристики и капа-
цитет на оборудването не са сходни;

6. Налице са данъчни задължения от страна на кандидата;
7. Кандидатът няма 3-годишен опит в областта на рас-

тениевъдството;
8. Заявени са активи, чийто капацитет не е обоснован с 

обработваеми площи и произвежданата продукция.

 НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ
ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СХЕМАТА ЗА 

СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ   



ОСЕМ СТЪПКИ ДА ПРЕБОРИТЕ АКНЕ, ЕКЗЕМА, 
ПЪРХОТ, ЦЕЛУЛИТ, РОЗАЦЕЯ, ПСОРИАЗИС
Режимът за здрава кожа, съставен от диетолога Карън 

Фишър, е доказано средство не само срещу различни 
състояния на кожата, но и проблеми с храносмилателна-
та система, непоносимост към различни храни, главобо-
лие, лош дъх, предменструален синд-
ром и много други.
В тази книга ще откриете още насо-

ки при избор на козметика и лесни за 
изпълнение рецепти, подходящи и за 
лица с диабет тип 2 или хипогликемия.
Следвайки двете фази на режима за 

здрава кожа, постепенно ще подобрите 
цялостното състояние на вашата кожа, 
забавяйки нейния процес на стареене.
Осемте стъпки за здрава кожа
Ако станат част от вашия живот, можете да направите 

кожата си красива. Помнете, че образуването на нови 
клетки отнема между четири и шест седмици, така че 
няма да се наложи да чакате дълго, за да видите добри-
те резултати. 
Нека набързо да си припомним стъпките, за да запом-

ните основните моменти. Сигурно ще забележите, че 
съм изключила нещата, които трябва да избягвате. 
Смятам, че не е необходимо да се фокусирате върху 

това, което не трябва да правите; запомнете какво може-
те да направите, за да имате великолепна кожа и да се 
радвате дълго на здраве и енергия.
Стъпка № 1: Мислете зелено и бъдете приятелски 

настроени. Хидратирайте се, като ежедневно изпивате 
осем до десет чаши с течности или една до две бутилки 
Зелена вода. 
Всеки ден яжте алкализиращи храни: салати, варени и 

сурови зеленчуци, авокадо, бадеми, банани и използвай-
те пресен лимон, лайм и ябълков оцет. 
Яжте по две шепи тъмнолистни зеленчуци всеки ден. 
Стъпка № 2: Яжте хидратиращи храни. Храните, ко-

ито хидратират, са здравословните мазнини, а именно 
омега-3, EPA и DHA, набавени от мазна риба и ленено 
семе, и GLA от източници като масло от вечерна иглика.  
Всеки ден приемайте по 1 до 2 супени лъжици смлени 
ленени семена или ленено масло. 
Всеки ден приемайте по 1 суп. лъжица гранули леци-

тин, който ще ви помогне да усвоявате правилно овлаж-
няващите масла. Яжте мазни дълбоководни риби два 
или три пъти в седмицата (пъстървата и сардините са 
най-добрият избор, тъй като са с по-ниско съдържание 
на киселина). 
Ако страдате от суха кожа, псориазис, розацея, пърхот 

или бръчки и преждевременно състаряване, пийте омега-3 
рибено масло или ленено масло, ако сте вегетарианци.
Стъпка № 3: Яжте по-малко!  Чувствителното ограни-

чаване на калориите (не повече от 30 на сто) поддържа 
младежкия вид на кожата и подобрява качеството на съня. 
За обяд и вечеря: напълнете половината си чиния със 

салата или зеленчуци, тъй като те са нискокалорични. 
Другата половина е запазена за въглехидрати и протеини. 

 Всеки ден изяждайте около три порции храна, серви-
рана в чинии със средна големина.  Изберете въглехи-
дратите – пълнозърнест хляб, кафяв ориз, овесени ядки 
и пълнозърнеста паста. 
Яжте протеини всеки ден. Общото правило за консу-

мация на животински протеин гласи, че порцията трябва 
да бъде с размера и дебелината на дланта ви. 
Яжте повече храни, които влияят добре на кожата. В 

приложението с рецепти ще намерите: Вкусна антиок-
сидантна салата; Цяла маринована пъстърва на пара; 
Подмладяващ бульон; Напитка с ленено семе и лимон; 
Напитка за стягане на кожата и др. 
Яжте по-малко, но не гладувайте! Крайните диети са 

вредни за кожата, затова бъдете разумни и никога не 
пропускайте хранене. За вас храната е гориво, нищо 
повече и нищо по-малко, и ако вие избирате предим-
но здравословни храни, тялото ви ще изглежда и ще се 
чувства отлично. 
Стъпка № 4: Превърнете се в спяща красавица. Дос-

татъчният сън е важен за добрия вид на вашата кожа. 
Набавете си десетминутна доза пряка слънчева светлина 
преди 10 часа сутринта, за да настроите биологичния си 
часовник. 
Изградете си ритуал преди лягане, който да ви под-

сказва, че е време за сън: топла вана, затоплена кърпа 
върху лицето и др.

Стъпка № 5: Изпотяване по 15 минути всеки ден . 
Вашата цел е да се потите по 15 минути всеки ден, ако 
желаете, изпотяването може да бъде и по-продължител-
но (не тренирайте повече от два часа дневно). 
Стъпка № 6: Създайте си навик да се грижите за ко-

жата си. Когато избирате козметичен продукт, проверя-
вайте съставките му и го тествайте върху кожата си. 
Стъпка № 7: Носете шапки и нанасяйте слънцеза-

щитен крем винаги, когато излизате навън. 
Стъпка № 8: Отпуснете се и се помирете с вашето 

тяло. Вероятността даден човек да има страхотна кожа е 
по-голяма, ако за него да релаксира е приоритет. Помире-
те се с вашето тяло, като често си правите комплименти. 

БАБИНИ ХИТРИНКИ ЗАПАЗВАТ ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ    
Някой малки хитрини ще ви помогнат да съхранявате 

правилно зеленчуците в дома. Тези съвети ще ви спестят 
пари в зимните месеци, когато зеленчуците са скъпи. 
Разберете кои плодове и кои зеленчуци се съхраняват в 
хладилник и кои трябва да са в стаята и още...

- Ще съхраните по-дълго време тиквички или крас-
тавици, ако ги сложите в пластмасови торбички или 
емайлирани съдове и ги държите на най-долната лавица 
на хладилника, без да ги покривате с капак.

- За да не плесенясват краставиците, засолени в открит 
съд, поставете отгоре нарязани късчета хрян.

- Солените краставички ще бъдат по-вкусни и ще из-
държат по-дълго, ако прибавите към маринатата малко 
горчица.

- Доматите и чушките се запазват по-дълго, ако са 
сложени в кошница, закачена в затъмнено проветриво 
помещение.

- Зелените краставици могат да се запазят свежи ня-
колко дни, ако държите ¾ от опашките им потопени във 
вода. Водата трябва да се сменя всеки ден.

- Маслините имат по-приятен вкус, ако ги съхранявате 
в растително масло, към което сте добавили нарязан 
магданоз и парченце лимон. Преди да сложете масли-
ните в буркана, добре е да ги попарите с топла вода, за 
да изглеждат по-красиви.

- За да съхранете по-дълго киселото зеле, прехвърлете 
в стъклени буркани и го залейте с растително масло, 
така че да се получи два пръста пласт над повърхността 
на зелето.

- За по-дълго съхранение на картофи се препоръчва 
да купувате от късните сортове. Наредете ги в дървени 
или картонени кутии с отвори и ги съхранявайте в сухо 
помещение при температура 3-5 градуса.

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ВАРОСВАТ ДЪРВЕТАТА 
И ПРЕЗ ЯНУАРИ?  

В доста дворове и вилни места 
досега не са успели да намажат 
с варов разтвор стволовете и де-
белите клони на овошките. Необ-
ходимо е това мероприятие да се 
извършва периодично. Целта е 
целогодишно тези части да бъдат 
защитени от измръзване и много 
неприятели, съкращаващи живота на дърветата.
През зимата при слънчеви дни южната част на 

ствола и дебелите клони се нагряват сравнително 
силно. През нощта температурата може да се понижи 
до минус 15 градуса. В резултат на тези резки про-
мени живата кора на мястото на слънчевото огряване 
може да загине. Като предпазно средство стволът и 
дебелите клони трябва да се намажат с гъсто варно 
мляко, приготвено от 10 кг прясно гасена вар, 5 кг 
глина и 30 литра вода. Ако са необходими по-малки 
количества, може да се спазят пропорциите в нама-
лени обеми. Положително влияние срещу неприяте-
лите оказва прибавянето към тази смес и на 20 мл 
дурсбан 4Е. Короядите, дървесиноядите и други не-
приятели изгябват да снасят яйцата си на така обра-
ботена кора на дърветата. Намазването с варно мляко 
сега е жизнено важно за прасковите и особено за кай-
сиевите дървета.
Възможно е тази дейност да се извърши и през яну-

ари. Достатъчно е да се избере сравнително топъл 
ден, без сняг и лед върху дебелите крони и стволове 
на дърветата.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ЛАВАНДУЛАТА - БИЛКА НА 2020 
Лавандулата (Lavandula angustifolia) от векове се 
използва като средство за успокояване и отпускане.  
Историята ни връща към времето на древните гърци 
и римляни, а преди това и в стария Египет. 
Коренът на думата „lavare „от латински се превежда 
като „измивам се”. Отнесено е към билката, която се 
е използвала за освежаване на лицето и тялото, както 
и къпане в лавандулови бани в древността. 
Приложението на лечебното растение се разгръща 
по-късно и от т.нар клостърска медицина, която 
се развива в манастири и друга духовна обител. 
Св.Хилдегарт още през 12-и век обръща внимание 
на острия  мирис на лавандулата и я препоръчва и 
за външна употреба, както и за борба с вредители. 
В Средновековието също интересът към билката е 
голям. През 16-ото столетие в Англия напр. лаван-
дулата се превръща в градинско цвете. През този 
период видовете лавандула са били предмет на 
изследване и класификация от известния германски 
учен, ботаник и лекар Леонарт Фукс, считан за един 
от бащите на „ботаниката”.
Разрастване на интереса към билката се наблюдава и 
през 19-и век. Тя се предписва  като средство против 
безсъние и при неврози.
Наблюдавани са подобрения при безсъние, провоки-

рани от психически стрес след 6-седмична употреба. 
Значително намалява тревожността и безпокойстви-
ето при пациенти.
Етеричното масло от лавандула е сред най-търсе-
ните в ароматерапията. След розовото масло, то е 
с най-широк спектър от действия. Основното му 
приложение се отнася към нервната и психичната 
област: има успокояващ, освежаващ, антистресов 
ефект. Помага при тревожност, неврастения, без-
съние, посттравматични състояния, а също и при 
паник атаки.
Днес ползите от масло от лавандула включват:
- Намаляване на тревожността и емоционалния 
стрес;
- Превенция срещу диабет;
- Подобряване на мозъчната функция;
- Подпомагане за заздравяването на рани и изга-
ряния;
- Облекчаване на болката;
- Облекчаване на главоболието;
- Подобряване на съня;
- Възстановяване на кожата след акне. 

 „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                                                                                                              

- Автобусна екскурзия. Преди да стигнат гра-
ницата, шофьора:

- Спираме за 15 минути почивка, за тоалетна, 
вода...
След петнадесетина минути шофьорът пита:
- Някой липсва ли?
Тишина.
Минали границата, а при шофьора отива един 

мъж и казва:
- Няма я жена ми...
- Но нали питах - вика ядосан шофьора - питах 

дали някой липсва!
- Ама тя не ми липсва, само казвам, че я няма..

СОЛЕН КЕКС С ЦАРЕВИЧНО БРАШНО        
Необходими продукти:  

4 яйца,  200 гр. кисело 
мляко, 130 гр.брашно, 
130 гр. царевично браш-
но, 80 мл. олио, 1 па-
кетче бакпулвер, колбас 
ситно нарязан, 3-4 кисе-
ли краставички, чушка, 
морков, царевица, грах, 
натрошено сирене, каш-
кавал
  Приготвяне: В съд смесете яйцата и киселото мляко 
и разбъркайте с телена бъркалка. Добавете двата вида 
брашно, бакпулвер и накрая олио. Към получената 
смес добавете избраните от Вас продукти, нарязани 
на дребно. Изсипете в намазнена и набрашнена тава 
и печете в загрята фурна на 180 градуса, до готовност.


