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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

Със специално тържество възпитаниците от Детска градина „ 
Калина Малина” в с.Крибул  поздравиха и зарадваха своите майки, 
по случай празника  на жената - 8 март.
Децата рецитираха стихотворения, пяха песнички и танцуваха.  

Също така те представиха и  сценки, като се превъплътиха в раз-
лични герои от приказките.
На тържеството щастливите майки с вълнение ръкопляскаха за 

отличното представяне на децата. Малките палавници  изненадаха 
своите майки, като им подариха ръчно изработени от тях  цветя.
Празникът премина много емоционално и с настроение.

В училищата, детските градини и детските ясли от община 
Сатовча се проведоха тържества по случай  международният ден 
на жената – 8-ми март.  По неписани правила се поднасяха цветя 
в знак на обич и признателност към майката, към пазителката на 
семейното огнище, към нежната половинка, към приятелката, към 
любимата. В знак на уважение и признателност, ученици и деца 
подаряваха цветя на своите учителки. В детските градини и ясли 
тържествата за  празника на мама продължиха почти през целия 
ден. Както винаги и благодарение на своите учителки малчуганите 
старателно се бяха подготвили за този специален и прекрасен ден, 
за да се представят пред своите близки - майки, баби, каки и лели. 
Много весели и щастливи децата показаха своята неподправена 
обич, като пееха песнички за мама, рецитираха стихове за все-
отдайният труд и безграничната обич, която всяка майка изпитва 
към рожбите си. Стихове посветени на безсънните нощи, в които 
е бдяла неотлъчно над тях, на усмивката и топлината в сърцето 
й. Децата произнасяха радостно своите благодарствени слова, а 
майките с много вълнение и обич слушаха и се радваха на позна-
нията на малчуганите си. Художествено-музикалните тържества, 
подготвени от възпитателите в градините и яслите, донесоха 
радостни емоции и приятни преживявания на всички присъства-
щи, майки, баби и гости на тържествата. Децата получиха много 
ръкопляскания и искрена благодарност от всички присъстващи 
за труда си да направят майките щастливи в празничния ден.

Общинското ръководство уведо-
мява жителите и гостите на община-
та, че във връзка с усложняващата се 
епидемична обстановка, свързана с 
разпространението на COVID-19 на 
територията на цялата страна и обя-
веното с Решение от 13 март 2020 
година на Народното събрание на Ре-
публика България извънредно поло-
жение и препоръки на Националния 
оперативен щаб Министърът на здра-
веопазването издаде нарочна заповед, 
с която се въвеждат следните проти-
воепидемични мерки на територията 
на страната до 29. 03. 2020 година:

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, тър-
говски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за 
хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клу-
бове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучител-
ни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;
4. Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън 

системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат 
от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително 
спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, 
симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);

6. Всички работода-
тели, в зависимост от 
спецификата и възмож-
ностите на съответната 
трудова дейност да 
въведат дистанцион-
на форма на работа на 
служителите си. Кога-
то това е невъзможно, 
работодателите орга-
низират провеждането 
на засилени противо-
епидемични мерки в 
работните помещения, 
в това число: филтър, 
дезинфекция и прове-
тряване, инструктаж 
за спазване на лична 
хигиена на персонала 
и не допускат служите-
ли или външни лица с 
прояви на остри зараз-
ни заболявания;

7. Преустановяват 
се детските и женски 
консултации, профи-
лактичните прегледи и 
имунизации, приемът и 
провеждането на пла-
нови операции, вклю-
чително присаждането 
на органи от живи и 
трупни донори, както и 
свижданията във всички 
лечебни заведения;
Срокът и обхватът 

на мерките може да 
бъде променян в зави-
симост от развитието 
на епидемичната ситу-
ация в страната.
Апелът на кмета на община Сатовча д-р Мименов е, да бъдем отговорни към създалата 

се обстановка и да спазваме стриктно дадените ни  препоръки и предписания, а също така 
да се набрегне на здравословно хранене, което да подсили имунитета ни, за да се изградят в 
организма ни защитни сили, спомагащи за преодоляване на евентуално заразяване. Задължи-
телно поддържане на лична хигиена, избягване да допир на очи, нос и уста с нечисти ръце, 
честа дезинфекция на повърхности и проветряване на помещения. 



 22 Март 2020г., Неделя,
 Световен ден на водите 
Денят на прясната вода е предложен на Конференцията за 

околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 г. 
в Рио де Жанейро, Бразилия. Целта му е да привлече внимание 
върху важността на питейната вода и защитата на водните 
ресурси. Всяка година честването на Международният ден на 
водата е свързано с определен аспект на прясната вода.

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА
„НАУКА БЕЗ ГРАНИЦИ“ 2020 

Краен срок: 20 април 2020 г.
Фондация Living Oceans обяви 8-мото из-

дание на Международния конкурс за рисунка 
„Наука без граници“, 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 го-
дини, разделени в 2 възрастови групи: 11 – 14 
години и 15 – 19 години.
Участието е индивидуално и безплатно. 

Всеки участник може да изпрати по една 
рисунка в размер по избор, изпълнена в някоя 
от следните техники: маслени бои, молив, маркер, пастел, мастило, филц, маслени пас-
тели. На гърба на всяка рисунка трябва да са изписани двете имена на автора, възраст, 
имената на преподавателя, e-mail и телефонен номер.
В двете възрастови групи се присъждат по 3 награди с парична равностойност 500, 

350 и 200 долара.

16 Март 2020г.,Понеделник,
 Международен ден на астрономическите об-

серватории 
Международният ден на астрономическите обсер-

ватории, отбелязан е за първи път през 1990 година 
в Италия по инициатива на Асоциацията на итали-
анските астрономически обсерватории. Чества се 
близо до деня на пролетното равноденствие, с цел 
разпространение на знанията по астрономия.

21 Март 2020г.,Събота,
Световен ден на гората 
Отбелязва се от 1972 г. в деня на 

пролетното равноденствие по инициа-
тива на 23- ата сесия на Европейската 
конфедерация по земеделие (ноември 
1971), подкрепена от Организацията 
на ООН по прехрана и земеделие, 
за да се защити флората и фауната 
на горите. Европейската земеделска 

федерация (CEA) направи през 1971 г. предложение на Организацията за 
храни и земеделие (FAO) към ООН, а именно 21 март, денят на пролетното 
равноденствие в Северното полукълбо и съответно на есенното равноден-
ствие в Южното полукълбо, да бъде отбелязван като Световен ден на гората. 
Световен ден на поезията
 21 март е избран за Световен ден на 

поезията по решение на 30-тата сесия 
на Генералната конференция на ООН по 
въпросите на образованието, науката и 
културата (ЮНЕСКО) (26 октомври – 17 
ноември 1999 г.) в Париж, Франция, прието 
на 3 ноември 1999 г. Целта на този празник 
е да популяризира писането на поезия, 
публикуването й и четенето й пред публика по света. Презумпцията е, че 
поезията е “за всеки жив читател и за всеки жив поет”.

 Международен ден на кукления театър 
21 март е обявен за такъв през 2003 г. по решение 

на Международния съюз на куклените театри към Ор-
ганизацията на ООН по въпросите на образованието, 
науката и културата (ЮНЕСКО) този ден се посвещава 
на популяризирането и подкрепата на това изкуство – 
толкова любимо на децата. 
Международен ден срещу расовата дискриминация

 Международния ден против 
всички форми на расова дискри-
минация е обявен през 1966 г. с 
резолюция на Общото събрание 
на ООН. Повод за обявяването 
на специален ден, посветен на 
борба с расовата дискриминация 
става едно ужасно събитие, което 
всява смут сред Международната 
общност. На този ден, 21 март през 
1960 г. в Щарпвил, Южна Африка се провежда мирен студентски протест 
срещу законите, установяващи режим на расова сегрегация, един брутален 
режим, прилагащ на практика теорията за неравенство между расите, по този 
начин зачеркващ човешкото етично и морално развитие. 69 полицаи откриват 
огън срещу мирно протестиращите студенти. Във връзка с това шокиращо 
събитие, Общото събрание на ООН призовава Международната общност да 
удвои усилията си по посока на елиминиране на всички форми на расова 
дискриминация. Така, с резолюция 2142 от 1966 г. на Общото събрание на 
ООН, 21 март е обявен за Международен ден срещу всички форми на расова 
дискриминация. 
Ден на хората, болни от синдром на Даун 
През декември 2001 г. Общото събрание на ООН обявява 21 март за Меж-

дународен ден на хората, болни от Синдрома на Даун. Синдромът на Даун е 
вид геномна мутация при хората. Дължи се на появата на трета хромозома 
в 21-ва хромозомна двойка. Успоредно с типичните за болестта симптоми 
на телесни аномалии, се наблюдават и намаляване на способностите на 
възприемане, умствена изостаналост, вродени сърдечни пороци. Адекватен 
достъп до здравни грижи, програми за ранна интервенция и до приобщаващо 
образование, както и подходящи изследвания, са от жизненоважно значение 
за растежа и развитието на личността.

Н О В И Н И
16 - 22 март 2020г., брой 11

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

На млад мъж му предстояло съвсем скоро да се 
дипломира. От дълго време той не откъсвал очи 
от един спортен автомобил в близкия магазин и 
тъй като знаел, че баща му може да си го позволи, 
му казал, че си мечтае това да е подаръкът му за 
завършването.
Този ден приближавал и младежът започнал 

да очаква от баща си знаци, че е купил колата. 
На самия ден баща му го извикал в кабинета си. 
Казал му, че е горд да има толкова чудесен син и 
че много го обича. После му подарил красиво опа-
кована кутия. Любопитен, но и леко разочарован, 
синът отворил кутията и намерил вътре красива 
Библия с кожена подвързия, на която със златни 
букви било избродирано името му.
Ядосан, той изкрещял:
– Имаш толкова пари и да ми подаряваш 

Библия!
Младежът изхвърчал бясно от кабинета на 

баща си, оставяйки подаръка на масата, след 
което напуснал дома си.
Минали много години. Младият мъж пожънал 

успех в бизнес начинанията си. Имал красива 
къща и чудесно семейство. Но баща му бил вече 
много стар и той решил да отиде при него. Два-
мата не се били виждали от деня, в който синът 
завършил. Преди обаче да успее да организира 
пътуването си, получил телеграма, че баща му 
е починал и му е завещал цялото си богатство. 
Трябвало да замине веднага и да се погрижи за 
подробностите.
Когато пристигнал в бащината си къща, сърцето 

му се изпълнило с тъга и съжаление. Започнал 
да преглежда документите на баща си и между 
тях намерил все още новата Библия, точно както 

самият той я бил 
оставил преди го-
дини. Със сълзи 
на очи я отворил 
и  започнал  да 
прелиства стра-
ниците.
Бащата гриж-

ливо бил подчер-
тал ред  7:11 от Евангелие на Матея: “И тъй, 
ако вие, които сте зли, знаете да 
давате блага на чадата си, колко пове-
че Отец ви, Който е на небесата, ще 
даде добри неща на тия, които искат 
от Него!”
Докато мъжът четял тези думи, от страниците 

изпаднал ключ за кола с името на търговеца, 
в чийто магазин била изложена така желаната 
от него на времето спортна кола. До името на 
търговеца била датата на дипломирането му и 
думите : „ПЛАТЕНА 100 %”
Колко често ни се случва да се прехласваме 

по опаковката на това, което животът ни поднася, 
или да се разочароваме, че тя не е така лъскава, 
както сме очаквали? А истината е, че там зад зла-
тистата панделка на любовта, късмета и успеха 
или зад измачканата хартия на обидата, несполу-
ката и провала винаги се крие дар – онова, което 
винаги сме искали или онова, от което наистина 
имаме нужда. Само трябва да имаме смелостта 
да надникнем в кутията.
Не разваляйте това, което имате, за да съжа-

лявате за онова, което нямате.
Ако вашият дар не е опакован както сте очаква-

ли, това е, защото е бил опакован много по-добре!

ПРИТЧА: ПОДАРЪКЪТ

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 13.03.2020 г.
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ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КАРТОФИ МОГАТ
ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
ОТ 9 МАРТ ДО 15 МАЙ 2020 Г.

В ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”    
До 29 май земеделските стопани 

трябва да представят отчетни доку-
менти за извършените дейности по 
третиране на картофените насаж-
дения. Крайният срок за изплащане 
на субсидиите е 22 юни 2020 г.
От подкрепата могат да се възползват малки и средни 

предприятия – земеделски стопани, които отглеждат 
картофи на площи с размер над 1 дка. Ще се подпомагат 
до 100 % от стойността му, но не повече от размера на 
държавното подпомагане на хектар по продукти и не 
повече от 850 лв./ха, с включен ДДС.

ОТ 16 МАРТ ДО 31 ЮЛИ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ 
МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО СХЕМАТА

ЗА ПОДПОМАГАНЕ „ПОМОЩ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ 
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ ПРИ ЗАСТРАХОВАНЕ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ“
Бюджетът за държавната помощ за 2020 г. е 1,5 

млн. лв.
Максималният размер на подкрепата, която може 

да получи един земеделски стопанин, е до 65% от 
стойността на застрахователната премия. Сумата за 
подпомагане e до 195 лв./ха., при размер на застра-
хователната премия от 300 лв./ха.
Важно е да се знае, че на подпомагане подлежат 

полици, издадени след подаване на заявление за 
кандидатстване.
Стопаните трябва да представят застрахователните 

си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки 
за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на 
ДФ ”Земеделие” до 31 август. Срокът за изплащането 
на средствата е до 10 работни дни след сключване на 
договорите между земеделските стопани и Фонда. 

ЗАПОЧНА ЦЕЛЕВИ ПРИЕМ ЗА СТАРТОВА
ПОМОЩ ЗА ДРЕБНИ ЖИВОТНОВЪДИ

Започна целеви при-
ем на проектни пред-
ложения по подмярка 
6.3 „Стартова помощ 
за развитието на малки 
стопанства” от Програ-
мата за развитие на сел-
ските райони (ПРСР) 
за периода 2014 - 2020 
г. Във връзка с устано-
вените в страната през 
последните години ог-
нища на силно заразни болести по дребните преживни 
животни, свине и птици подмярката е насочена към 
сектор „Животновъдство“ с цел повишаване на биоси-
гурността. По този начин ще се предостави възможност 
на малките свиневъдни, птицевъдни, козевъдни и ов-
цевъдни стопанства да преодолеят неблагоприятните 
икономически последици. Крайният срок за подаване 
на проектните предложения е 15 май 2020 г.
Общият размер на средствата, които могат да бъдат 

предоставени по процедурата за всички одобрени про-
ектни предложения, възлиза на над 11,7 млн. лв. Общи-
ят размер на финансовата помощ за един кандидат е 15 
хил. евро. Помощта се предоставя за максимален срок 
от 5 години при условие, че представеният към проект-
ното предложение бизнес план е изпълнен коректно.
Проектните предложения се подават от кандидати-

те чрез Информационната система за управление и 
наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 на 
следния интернет адрес: http://eumis2020.government.
bg/ . Кандидатите могат да се възползват от услугите на 
Националната служба за съвети в земеделието, която 
ще им окаже безвъзмездна подкрепа при подготовката 
на документите, необходими за участие в подмярката.

ВЕЧЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВЯВАТЕ ЕЛЕКТРОННО 
ДИРЕКТНИТЕ СИ ПЛАЩАНИЯ   

От 06 март  земеделските стопани могат да очертават 
площите си онлайн за Кампания 2020 г., като ползват 
разработената от фонд „Земеделие” Система за елек-
тронни услуги (СЕУ).
Всеки стопанин с активна регистрация в СЕУ може 

да въведе и изпрати към Интегрираната система за 
администрация и контрол (ИСАК) електронна ин-
формация за обработваемите площи и схемите за 
подпомагане, които заявява за тазгодишната кампания.
Информацията включва пространствени данни за 

използваните от земеделците площи. Тя постъпва и 
се зарежда в ИСАК заедно със схемите и мерките, по 
които стопанинът кандидатства. След това кандидатът 
следва да посети лично общинската служба „Земеде-
лие“, където трябва да провери дали данните му са 
коректно нанесени и да приключи заявлението си.
Фонд „Земеделие“ усилено работи в посока дигита-

лизация на процесите, които администрира в синхрон 
с приоритетите на българското правителство и в отго-
вор на желанието на ЕС за цифровизация на селското 
стопанство за модернизация, прецизност и по-висока 
конкурентост на отрасъла. Изпълнението на тази за-
дача ще доведе до намаляване на административната 
тежест, ще облекчи работата и задълженията на всички 
бенефициенти на ДФЗ - РА.
Насоките за кандидатстване, както и условията за 

регистрация на данни по електронен път са публикува-
ни на интернет страницата на ДФЗ - раздел „Директни 
плащания 2014-2020“, секция „Кампания 2020“. 

сума. Започнах работа на изпитателен договор, но 
фирмата фалира и ме освободиха по чл71ал1 Имам 
ли право на изчисление по чл71ал1.
Отговор на МТСП: За да получавате обезщетение за 

безработица трябва да отговаряте на следните изисквания 
(съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигурява-
не): да имате внесени или дължими осигурителни вноски 
във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през по-
следните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването 
и да имате регистрация като безработна в Агенцията по 
заетостта; да нямате отпусната пенсия за осигурителен 
стаж и възраст или професионална пенсия за ранно 
пенсиониране в Република България, или отпусната 
пенсия за старост в друга държава; да не упражнявате 
трудова дейност, за която да подлежите на задължително 
осигуряване по този кодекс или по законодателството на 
друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 
1 от Кодекса на труда. Безработните лица, придобили 
право на парично обезщетение по чл. 54а от Кодекса за 
социално осигуряване преди изтичането на три години 
от предходно упражняване на правото на обезщетение 
за безработица, получават минималния размер на обез-
щетението за срок 4 месеца. Следва да имате предвид, 
че паричните обезщетения за безработица се отпускат, 
изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и 
възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на 
което е възложено ръководството на осигуряването за без-
работица в териториалното поделение на Националния 
осигурителен институт. В тази връзка Ви препоръчвам да 
се консултирате с експертите в териториалното поделе-
ние на Националния осигурителен институт, занимаващо 
се с обезщетенията за безработица, като дадете повече 
подробности по случая.

Въпррос: При регистриране в Бюро по труда запла-
щат ли се някакви осигуровки?
Отговор на МТСП: Регистрацията в бюрото по труда 

е по желание на лицето. Съгласно чл. 9, ал. 2, т. 4 от Ко-
декса за социално осигурява за осигурителен стаж, без да 
се правят осигурителни вноски, се зачита времето, през 
което лицето е получавало обезщетение за безработица. 
За да получавате обезщетение за безработица трябва да 
отговаряте на следните изисквания (съгласно чл. 54а, 
ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване): да имате 
внесени или дължими осигурителни вноски във фонд 
„Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 
месеца преди прекратяване на осигуряването и да имате 
регистрация като безработен в Агенцията по заетостта; 
да нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и въз-
раст или професионална пенсия за ранно пенсиониране 
в Република България, или отпусната пенсия за старост 
в друга държава; да не упражнявате трудова дейност, за 
която да подлежите на задължително осигуряване по този 
кодекс или по законодателството на друга държава, с из-
ключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

Въпрос: От 01.09.19 година ми е отпуснато обезще-
тение за безработица до 31.08.20 година. На 15.01.20 
година. Започнах работа на трудов договор и прекра-
тих обезщетението. Въпросът ми е конкретно е: Кол-
ко пъти мога да възстановя обезщетението и до кога?
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. Според Допълнителните разпоредби на 
Наредбата за условията и реда за отпускане и изплащане 
на парично обезщетение за безработица са: задържане от 
органите на властта; явяване в съд или в друг държавен 
орган; участие във военноучебен сбор или преподготовка; 
заболяване и други подобни обстоятелства, удостоверени 
с официален документ, за които териториалното поделе-
ние на НОИ е уведомено своевременно.

КАК ДА ПЛАТЯ ОНЛАЙН ГЛОБАТА СИ КЪМ КАТ?  
Преди всичко трябва да направите справка за нало-

жени глоби
Къде мога да проверя глобата си?  
Преди всичко трябва да направя справка за наложени 

глоби тук (да не окаже, че имам повече от една глоба). 
Трябва да посоча своето ЕГН и номер на шофьорска 
книжка.   
Как мога да платя глобата си?  
Ако имам наложени глоби, то срещу всяка една от 

тях ще има опция “Плати”, която ще ме препрати към 
сайт на електронна платежна система. 2 възможности 
имам да платя глобата си:

- чрез профила ми, ако имам регистрация в сайт на 
електронна платежна система;

- чрез форма, в която ще попълня данните за типа 
наложена глоба (фиш или наказателно постановление) 
и за своята дебитна или кредитна карта.

NB! При плащането чрез сайта на електронната 
платежна система имам и такса за превода.
Важни неща, които трябва да знам!  
1. С един платежен документ мога да платя само 

едно задължение – Тук мога да видя попълнени обра-
зци на платежни документи за плащане по фишове и 
наказателни постановления.
Това изискване е важно, защото ако имам глоби за 

нарушение по Закона за движения по пътищата и за 
нарушение по Кодекса на застраховането (например 
превишил съм скоростта и нямам платена застраховка 
“Гражданска отговорност”), то имам задължение да 
платя 2 глоби и то по различни банкови сметки.

2. Задължението се заплаща наведнъж в пълния му 
размер (или с  посочена отстъпка ако е електронен фиш).

3. В платежното задължително трябва да попълня 
следните данни:

- при плащане по наказателно постановление (НП)  
– номер на постановлението и дата на съставянето му, 
точен размер на глобата, трите ми имена, ЕГН, банкова 
сметка, която е посочена в НП*;

- при плащане по фиш/електронен фиш – серия и 
номер на фиш, дата на издаване, точен размер на гло-
бата, три имена/наименование на фирма), ЕГН/ЕИК, 
банкова сметка, която е посочена във фиша*.
Какви са банковите сметки?  
Банковите сметки, по които трябва да наредя пла-

щането, са:
- за глоби по фишове и наказателни постановления, 

наложени от органите на “Пътна полиция” – МВР 
за нарушения по Закона за движенията по пътищата 
(превишена скорост, промили алкохол в кръвта):
На името на: Главна дирекция “Национална полиция”

BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01
BIC код: UBBSBGSF 

Сметката е открита в „Обединена българска банка“ АД.
- за глоби по електронни фишове серия „К“:

BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01 
BIC код: BNBGBGSD

Средствата се превеждат на името на Фонд за безо-
пасност на движението (администрира се от дирекция 
„Планиране и управление на бюджета“ - МВР). 
Сметката е открита в БНБ.
- за глоби по електронни фишове серия „Г“ и на-

казателни постановления, наложени от органите на 
“Пътна полиция” – МВР за нарушения на Кодекса на 
застраховането:

BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40 
BIC код: UBBSBGSF

Средствата се превеждат на името на Гаранционен 
фонд.
Сметката е открита в „Обединена българска банка“ АД. 
P.S. Все пак ако нямам възможност да платя глобата 

си онлайн, но не ми се чака по опашки в КАТ, мога да 
го направя и по някой от следните начини:

- като отида в най-близката банка;
- чрез пощенски запис;
- чрез кеш-терминал;
- чрез онлайн банкиране;
- чрез офисите на системите за бързи плащания.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
16 - 22 март 2020г., брой 11

До 20-ти март: ЗСВТС
Подаване    съгласно    чл.    

11    ал.    2    от    ЗСВТС    на    
Интрастат    декларации    -
пристигания/изпращания  

за месец  февруари  2020  г.,  
за  новорегистрираните  Ин-
трастат оператори с възник-
нало текущо задължение.

 До 25-ти март:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец февруари за доходи от
трудови правоотношения.
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, оп-

ределен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ
върху брутния размер на сумата от частичните пла-

щания, направени през месец февруари, когато пъл-
ният размер на начислените от работодателя доходи 
от трудово правоотношение за този месец не е изпла-
тен до 25 март.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 МАРТ 2020г.

Въпрос: Здравейте м.12 2019г напуснах по взаим-
но съгласие поради здравословни причини регистри-
рах се в БТ и НОИ ми определи обезщетение 9лв.
но от това обезщетение до сега не съм получила 
поради болнични. Имам 5 дни, за които се дължи 



СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ
НА ПЕТНА ПО ДРЕХИТЕ    

Независимо дали сме открили по дрехите си мазни 
детски пръстчета или сме бутнали чашата си с червено 
вино по време на романтична вечеря, е факт, че петната са 
навсякъде около нас. 
Може да не ни се 

случва да се сблъск-
ваме с почистването 
им ежедневно, но е 
добре да знаем как 
да се справим с тях с 
няколко трика за пре-
махване на петна по 
дрехите. 

1. Петна от мазнина
Ако веднага видите, че сте капнали нещо мазно върху 

дрехите си, то поръсете петното със сол. В случая на 
споменатите детски пръстчета обаче има вероятност те 
да са престояли дори и няколко часа върху дрехите ви, 
преди да сте им обърнали внимание. 
Солта няма да ви свърши работа. По-добре пробвайте 

да накиснете дрехите в разтвор от вода и сода за хляб. 
2. Петна от червено вино
Може да ви се струва странно, но много често черве-

ното вино се чисти с бяло вино. Ако не разполагате с 
такова, то тогава пробвайте с мляко. Подходящи са както 
киселото, така и прясното мляко. 

3. Петна от восък
Подобно на червеното вино, те вероятно отново са 

получени вследствие на развихрилите се страсти по 
време на романтичната вечеря. Не се кахърете толкова. 
Важно е да разполагате с попивателна хартия, която да 

поставите от двете страни на плата и после да го минете 
с ютия. Едва тогава го хвърлете в пералнята. 

4. Петна от кръв
Никога не използвайте топла или гореща вода, когато 

искате да премахнете петно от кръв. Петното се премахва 
само след като бъде поставено под струя студена вода и 
леко се разтърка с ръце. 
Ако е засъхнало, можете да използвате и малко вода, 

в която сте добавили водка или джин. 
5. Петна от ръжда
Изцедете малко лимонов сок, натрийте с него петната, 

оставете ги така около 15 мин. и после ги изплакнете със 
студена вода. При необходимост повторете. Този метод 
е ефикасен и при петна, оставени от горчица. 

6. Петна от кафе
Да разлеете кафе върху дрехите си точно когато се 

готвите да тръгнете за работа, е добре позната ситуация 
за мнозина. 
Съвет за премахване на петното от дрехата е да го 

измиете веднага със студена вода, а ако следите му още 
личат, то използвайте глицеринов препарат. 
Така дрехата ви гарантирано ще се изпере, а ние се 

надяваме само кафето, което сте разсипали върху нея да 
не е било чувствително горещо. 
Ако държите да облечете отново същото облекло, ще 

се наложи да изсушите дрехата бързо.

ВАЖНИ ПРАВИЛА ПРИ ЗАСАЖДАНЕТО 
НА ПЛОДНИ ДЪРВЕТА

Красотата на цъфналите овошки през пролетта и 
омагьосващият им аромат са несравними с нищо дру-
го. Те са не само радост за сетивата, но прекрасно по-
глъщат шума и фините прахови частици от въздуха. 
Правилното засаждане е една от най-важните опера-
ции при отглеждането на овощни култури, защото от 
него до голяма степен зависи дали фиданките ще се 
превърнат в прекрасни дървета или ще придобият жа-
лък вид, а може и съвсем да загинат.
В овощарството не можем да се учим от грешките, 

защото те са  поправими най-рано след година – необ-
ходими са знания и навременното им прилагане.
Като начало е важно да се направи оценка на место-

положението за градината – дали е слънчево или сен-
често, влажно или сухо, богати глинести или бедни пе-
съчливи са почвите. Това ще позволи да се определят 
подходящите видове и сортове овощни дървета.
Една от най-разпространените грешки е гъстото 

засаждане на овощните фиданки. Причината за това 
е незнанието за размерите на растенията в зряла въз-
раст, сортовите особености и начините за формиране 
на короните. Има препоръчителни размери за отстоян-

ие между различните видове овошки: сливи – 2-3 м; 
ябълки – 6 м; кайсии – 5-6 м; круши – 3-4 м; череши 
– 4,5-5 м; вишни – 3-3,5 м.
Специалисти препоръчват  разстоянието между от-

делните дървета (без колоновидните) да се определя 
като сумата от височината на двете дървета (при раз-
лични видове) се раздели на две или височината на 
дървото, разделена на две ( при еднакви по вид овощ-
ни дървета).
Определяне на времето за засаждане
Точен отговор не съществува, но във всички случаи 

това зависи от региона и климатичните особености. 
На участъци с влажна и тежка почва овошките е по-
добре да се засаждат през пролетта, както и топлолю-
бивите овощни дървета ( праскови, кайсии и др.).
Размери на посадъчната яма
Определят се от вида на овощните дървета – за сли-

ви, кайсии и вишни се препоръчва диаметър 80 см, а 
за ябълки, круши и череши е 1 м. Дълбочината на яма-
та е 60 см, а за черешата и кайсията – 80 см.
Съвместимост на овощните култури
При създаването на смесени овощни градини е ва-

жно да се познава съвместимостта на отделните кул-
тури. Отлични съседи на ябълката са крушата и чере-
шата, а крушата допуска съседство само с ябълката, но 
не обича да „дружи“ с вишни, сливи и афъзки.
Вишнята, сливата и кайсията не понасят смесени 

посадки с други костилкови и семкови. Прасковата до-
пуска съседство само с афъзка и обратното. Познава-
нето на тази съвместимост е много важна за малките и 
смесени градини.
Универсалните 

правила са много 
важни и трябва да 
се спазват за по-
стигане на опти-
мални резултати.

1. Младите дръв-
чета при засаж-
дане трябва да се 
ориентират така, 
че да остават от 
северната страна 
на поддържащата 
опора. Тогава тя ще хвърля сянка върху младото расте-
ние и ще го предпазва поне малко от преките слънчеви 
лъчи в горещите часове на деня.

2. В никакъв случай не бива да се поставя поддър-
жащата опора след засаждане на фиданките, защото 
може да повреди кореновата им система. Тя трябва да 
се опре на дъното на посадъчната яма, а след засажда-
не на дръвчето да се отреже така, че да не контактува с 
долните клони на короната, защото по време на вятър 
могат да бъдат увредени.

3. Корените на младите растения трябва да се засип-
ват с почвен слой, обогатен с хранителни вещества, 
което ще стимулира младите и слабо развити корени.

4. Не трябва да се слага никога пресен оборски тор 
на дъното на посадъчната яма, защото ще увреди коре-
новата система. Той е подходящ само за повърхността 
на пристволовите кръгове.

5. Необходимо е корените да се разпределят така, че 
да не си пречат взаимно при развитието и нарастването.

6. При насипването на пръстта в ямките трябва да се 
следи да не се образуват кухини около корените – уп-
лътняването по периферията е задължително.

7. След покриване на корените с почва около 15-20 
см е задължително междинно поливане с 10-15 л вода, 
а след това да се напълни ямата до края с пръст, като 
се оформи поливен пръстен.

8. При засаждането трябва да се следи фиданките и 
опорите да не се наклонят – необходимо е да останат 
изправени.

9. След засаждане кореновата шийка трябва да бъде 
разположена на нивото на повърхността, но не по-ви-
соко или по-ниско.

10. След засаждане младите овошки се подрязват на 
височина 60-70 см и се привързват към опорите. Сле-
ди се връзката да не нарани кората, а  ако е наложител-
но се поставя мека подложка.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

БОРОВИНКИ 
Боровинките са уникални 
плодове, които в края на 
лятото и началото на есента 
могат да сторят чудеса за 
организма ви. Те са неве-
роятно съчетание на по-
лезното и вкусното, което 
можете да сложите на масата си. Уникалните плодове 
имат противовъзпалително действие и се използват 
при заболявания на костите, жлъчката и черния дроб.
За костите и ставите: Боровинките осигуряват здра-
вина на костите и ставите, тъй като в тях има много 
калий, калций, фосфор, магнезий и витамин К.
За сърцето и съдовете: Благодарение на витамин В4, 
С и фолиевата киселина в черните боровинки, можете 
да понижите опасността от сърдечен пристъп, да се 
предпазите от инфаркт и инсулт. Боровинката намалява 
количеството на вредния холестерол в кръвта, като 
укрепва съдовете и не допуска увреждането им.
За нервната система: Координирането на движенията 
и паметта, моторните функции ще се подобрят, ако 
редовно хапвате боровинки, независимо от възрастта 
си. Плодът защитава тялото от негативното влияние 
на стреса, като укрепва нервната система.
За зрението: В черните боровинки има много витамин 
А, който помага за укрепването на зрението, нормали-
зиране на очното налягане и натоварването на очите.
За дихателната система: Боровинката е доказан лек 
при респираторни заболявания поради високото си 
съдържание на витамин С. Плодовете трябва да се 
поднасят при кашлица, ларингити и фарингити. Имат 
противовъзпалително и заздравяващо действие.
За стомашно-чревния тракт: Боровинките подо-
бряват микрофлората на стомаха и могат да бъдат 
полезни при колити, метеоризъм и подувания, справя 
се с различните разстройства, както и хемороидите.
За нормализиране на теглото: Благодарение на 
съдържанието си на много фибри, боровинките са 
уникален плод и при отслабване. Освен това съдържа 
полезни въглехидрати и протеини.
За жлъчката и черния дроб: Боровинките са полезни 
при лечението на жлъчката и заболяванията на черния 
дроб. Те се използват при цистити и различни възпа-
ления на отделителната система.
За кожата: Черните боровинки ще ви помогнат и при 
заболявания на кожата. Те ще се справят с различни 
екземи, лишеи и рани заради съдържанието си на вита-
мин С, който помага за изработването на колагена. Те са 
отлично средство за борба със стресовите фактори, ко-
ито състаряват кожата, както и при излагане на слънце.
За имунитет: Вирусите лесно могат да се победят 
в сезона на настинките с консумация на боровинки 
благодарение на техните бактерицидни, противовъз-
палителни и антисептични свойства.
Срещу ракови заболявания: Боровинките са богати 
на много свободни радикали, които успешно могат да 
предотвратят появата на ракови клетки, както и да под-
помогнат спирането на развитието им. Понижават ри-
ска от рак на млечната жлеза, хранопровода и червата.

 „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                                                                                                              

Клиент в ресторант вика сервитьора и му казва:
- Намали малко климатика, че умрях от жега!
Сервитьорът си отива. След пет минути пак го 

викат:
- Засили малко климатика, че умрях от студ!
Сервитьорът заминава. След пет минути:
- Намали го малко тоя климатик, бе! Умрях от жега 

тука.
Сервитьорът пак тръгва. Седящият на съседната 

маса мъж наблюдава всичко с интерес. След десетия 
път не издържа и вика сервитьора:

- Как го търпиш тоя?
- А, все ми е тая, ние тук климатик нямаме…

ВИШНЕВ ПИРОГ        
Необходими продукти: 

готово тесто - 500г с мая
За плънката: вишни - 500г 

пресни, сметана - 250г, изва-
ра - 500г, захар - 120г
Приготвяне: От готово 

тесто разточете правоъгълна 
кора и отрежете от нея лента 
широка 2 – 3 см. Останалото тесто премесете на топка 
и с нея покрийте дъното на намаслена форма за торта. 
Разбийте изварата със сметаната и захарта, доба-

вете вишните, които сте почистили от костилките и 
разбъркайте. 
Изсипете плънката върху кората и навийте лентата 

около пирога. 
Оставете пирога да отлежи и го изпечете в загрята на 

180 градуса фурна за 30 – 35 мин.


