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СЪОБЩЕНИЕ

Агенцията по заетостта обявява краен срок
до 31.08.2021 г. включително за предоставяне на всички искания за плащане и месечни
отчетни документи по проект „Краткосрочна
подкрепа за заетост в отговор на пандемията от
COVID-19”, популярен още като мярката за запазване на заетостта 80/20.
От своето стартиране до момента тази мярка подпомогна близо 3 000 работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа
агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации”да
запазят заетостта на повече от 36 000 свои работници и служители.
Така, на практика, за този бранш, засегнат в
голяма степен от COVID-19 пандемията, предоставената от държавата подкрепа в комбинация с мярката 60/40 се превърна в 80/20.
Обявеният краен срок до края на август 2021
г. касае всички работодатели и самоосигуряващи се лица, които са одобрени за получаване на
компенсация съгласно условията на проекта. Те
трябва да подадат изискваните документи, както следва:
ДОКУМЕНТИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ:
Документи за искане за плащане поотделно за
всеки месец от одобрения период:
1. Декларация за наличие или липса на промени (Приложение 16);
2. Списък на работници и служители, за които
да се изплаща компенсация за месеца (Приложение 5).
Документи от одобрен работодател за месечно отчитане поотделно за всеки месец от одобрения период:
- Списък работници и служители, получили
189 лв. нетна сума в рамките на изплатеното
трудово възнаграждение с декларативна част
за внесени данъчни и осигурителни вноски за
сметка на осигурителя и осигуреното лице, публикуван в настоящата рубрика (Приложение 8);
- Карта за участие (Приложение № 17);
- Таблица с пълна информация за участниците в проекта (Приложение № 18);
ДОКУМЕНТИ ОТ САМООСИГУРЯВАЩИ
СЕ ЛИЦА:

На 2 август изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се,
които са изплатили доходи на
физически лица, извън трудов договор и са задължени
да им удържат данък, трябва
да подадат по електронен път
декларации за второто тримесечие на 2021 г. Това
е и последният ден за внасяне на удържания данък към бюджета. Най-бързо и лесно плащането
се извършва чрез виртуален ПОС в портала за
електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).
Физическите лица, които са получили доходи
от наем, от друга стопанска дейност или от други
източници, изплатени през второто тримесечие,
също обявяват до 2 август пред НАП дължимите
от тях авансови данъци.
В същия срок се декларират и окончателните
данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, както и удържаните окончателни
данъци върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения
за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за
обучение в България, доходи от лихви и други).
Информация за декларирането и внасянето
на данъците можете да получите в сайта на
приходната агенция или от Информационния
център на НАП: 0700 18 700, според тарифата
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона
за хората с увреждания.
Тази програма има за цел да насърчава и подпомага работодателите от обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, включително
и за изпълнение на квотните задължения; насочена е към
хората с трайни увреждания, тъй като заетостта в обичайна
работна среда води до най-бърза социализация на хората с
трайни увреждания.
По тази програма се отпускат средства за следните области на действие, условно наречени компоненти:
1. Осигуряване на достъп до действащи или разкривани
нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.
2. Приспособяване на съществуващи работни места за
лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.
3. Оборудване на нови работни места за лица с трайни
увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване.
4. Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие.
Максималният размер на субсидията по компоненти е
както следва:
Компонент 1 – до 10 000 лв.;
Компонент 2 – до 10 000 лв.;
Компонент 3 – до 10 000 лв.;
Компонент 4 – до 1000 лв. на лице с трайно увреждане.

Документи от одобрено самоосигуряващо се
лице за искане за плащане поотделно за всеки
месец от одобрения период:
1. Декларация за продължаване на дейността
(Приложение 15);
2. Декларация СОЛ (Приложение 5А).
Документи от одобрено самоосигуряващо се
лице за месечно отчитане поотделно за всеки
месец от одобрения период:
- Карта за участие (Приложение № 17) - при
първо и последно отчитане и при промяна.
- Таблица с пълна информация за участниците в проекта (Приложение № 18) представя се
само в електронен вариант, във формат xls/xlsx
– при първо и последно отчитане и при промяна.
Всички работодатели, одобрени преди
01.04.2021 г., които са подали Заявления за
удължаване на периода за отчетни месеци април
и май 2021 г., като със същото са включили и
нови лица със сключени трудови договори след
13.03.2020 г. за получаване на компенсации за
период от 01.07.2020 г. до 31.05.2021 г., съгласно изискванията наРМС № 429/26.06.2020 г.
(изм. и доп. с РМС 982/2020 г. и РМС 233/2021
г.), трябва да подадат отделни искания за плащане, както и отделни месечни отчетни документи, съгласно информацията по-горе.
Документи, подадени след 23.59 ч. на
По-подробна информация може да намерите в Методика
31.08.2021 г., няма да бъдат обект на разглежда- за финансиране на проектни предложения на работодатели/
не и няма да бъдат изплащани компенсации по органи по назначаване по Национална програма за заетост
тях от страна на Агенция по заетостта.
на хората с увреждания, публикувана в сайта на АХУ в рубрика: Проекти / програми, НПЗ по чл.44, ал.1 от ЗХУ.
Конкурсната документация е публикувана на Интернет
страницата на Агенцията в рубриката “Проекти и програми“ – НПЗ по чл.44, ал.1 от ЗХУ.
Проектните предложения, ведно с изискваните докуменна съответния оператор.
На 2 август изтича крайният срок, в който пред- ти, се подават в папка подредени систематично, по ред
приятията и самоосигуряващите се, които са из- описан в таблица за оценка на административното съотплатили доходи на физически лица, извън трудов ветствие /приложение 3/, и с придружително писмо в делодоговор и са задължени да им удържат данък, водството на АХУ по един от следните начини:
1. На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233,
трябва да подадат по електронен път декларации
ул.
“Софроний Врачански” № 104-106, на електронен ноза второто тримесечие на 2021 г. Това е и последният ден за внасяне на удържания данък към бю- сител качени всички документи подписани и сканирани
или на хартиен носител, придружен с електронен вариант
джета.
Най-бързо и лесно плащането се извършва чрез на същите документи. Краен срок за подаване на проекти:
виртуален ПОС в портала за електронни услуги 17.30 часа на 17.08.2021 г.
2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разна НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен писка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно
от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на
подпис (КЕП).
електронен
носител качени всички документи подписани и
Физическите лица, които са получили доходи
от наем, от друга стопанска дейност или от други сканирани или на хартиен носител, придружен с електроизточници, изплатени през второто тримесечие, нен вариант на същите документи. Краен срок за подаване
също обявяват до 2 август пред НАП дължимите на проекти: 17.30 часа на 17.08.2021 г.
3. По електронен път, при условията и по реда на Закона
от тях авансови данъци. В същия срок се декларират и окончателните данъци върху доходите за електронния документ и електронните удостоверителни
от дивиденти и ликвидационни дялове, както и услуги, или подписани и сканирани на посоченият електроудържаните окончателни данъци върху доходите нен адрес на АХУ - e-mail: ahu_zaetost@mlsp.government.
на чуждестранни физически лица у нас (напри- bg. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на
мер върху възнаграждения за услуги, неустойки, 17.08.2021 г.
Непосредствено след подаване на проектното предлообезщетения, стипендии за обучение в България,
жение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ
доходи от лихви и други).
Информация за декларирането и внасянето на номер, с който е заведено проектното предложение в делоданъците можете да получите в сайта на приход- водната система, не по-късно от крайния срок за подаване
ната агенция - www.nra.bg или от Информацион- на проектните предложения. Полученият входящ номер дония център на НАП: 0700 18 700, според тарифа- казва, че проектното предложение е подадено в срок.
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73.
та на съответния оператор.

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

2 Август 2021 година, Понеделник,
Годишнина от Илинденско-преображенското въстание
Илинденско-преображенското въстание е масово народно въстание, организирано
и ръководено от Вътрешната
македоно- одринска революционна организация (ВМОРО),
връхна точка в националноосвободителното движение на
Македония и Одринско. По
своя характер и задачи то е
продължение на българската
национално демократична революция от времето на Възраждането. По силата
на Берлинския договор от 1878 г. Македония и Одринско остават в пределите
на Османската империя. Това предизвиква остра реакция от страна на българския народ, който не желае да се примири с волята на западните велики
сили, наложили това решение, и започва борба веднага след оповестяването
на решенията на Берлинския конгрес през 1878 г. Тя придобива организиран
характер след създаването на ВМОРО през есента на 1893 г. в Солун. На 6
август (24 юли стар стил) – Преображение, същата година избухва въстанието
и в Одринско. Въстаниците освобождават много селища в района на Странджа планина и крайморските градове Василико и Ахтопол. Връхната точка
достига с обявяването на Странджанската република, която просъществува
26 дни. В Родопския край на Одринския революционен окръг въстаническите
чети активизират своите действия и успяват да приковат за известно време
значителни неприятелски сили. Партизански действия се водят и в другите
революционни окръзи. В освободените селища е установена революционно-демократична власт по примера на Крушовската република. В Серски
революционен окръг въстанието е определено за 14 септември (Кръстовден),
но на практика избухва преди тази дата. Най-ожесточени сражения се разразяват в Мелнишко. Сблъсквания между въстаниците и турските войски има
и в Серско, Драмско и Горноджумайско. В Солунски, Скопски и Струмишки
революционен окръг действията на въстаниците се изразяват предимно в
организиране и извършване на атентати, в резултат на които са разрушени
важни стратегически пунктове.
6 Август 2021 година, Петък,
Ден на милосърдието
Денят на мило сърдието е
посветен на състраданието към
жертвите на атомните бомбардировки, войните и тероризма.
На този ден през 1945 г. над
Хирошима е взривена първата в
историята на човечеството атомна бомба, градът е превърнат в
руини, а десетки хиляди хора загиват. Денят се отбелязва от Националния
музей „Земята и хората“ от 1998 г. Само на този ден в залата на Гигантските
кристали се експонира „Камъкът от Хирошима“, който музеят е получил през
1997 г. от Президентството на България. Гранитният камък е част от трамвайната настилка, която е била изложена на въздействието на атомния взрив
в 8.15 ч. сутринта на 6 август 1945 г. На него е изобразена релефно богинята
на милосърдието. Изображението е гравирано на общо 188 къса, събрани от

Ерген с къща и кола
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

трамвайния участък на 200 метра северно от кота нула на атомния взрив и изпратено до
188 държави в света от Асоциацията „Камък за мир“, Хирошима . На този ден музеят
кани всички на поклонение и полагане на цветя пред „Камъкът на Хирошима“.
Преображение Господне
Преображение Господне се чества от първите векове на християнството като спомен за
небесната слава и мощ на Спасителя. Според
легендата юдеите старателно изучавали пророчествата на Исус Христос, но превратно
тълкували техния смисъл, като мислели, че
Месията ще ги освободи от робството на чужденците, ще ги възвеличи със земна слава и ще
седне на Давидовия престол. Те не разбрали,
че в пророчествата се говори за небесно, а
не за земно царство, за вечни блага, а не за
светски изгоди. Дори и самите апостоли не били далеч от такива земни помисли, макар
да повярвали, че Исус е очакваният Месия. Надявали се, че Христос ще възстанови
израилското царство, спорели кой сред тях е по-велик, не могли да приемат, че Исус
Христос, Синът Божий и Спасител на света, ще понася страдания и унижения от людете.
8 Август 2021 година, Неделя,
Имен ден празнуват Емилиян и Емилия
На 8 август имен ден празнуват всички, които носят името Емилия (означава - съперничка), Емилиян, Емилиянa.

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ
“…НАКРАЙ СВЕТА” 2021

През 2021 г., по повод навършването
на 4 години от създаването си, литературният сайт Tetradkata.com Ви отправя
покана да участвате във второто издание на Националния литературен конкурс за поезия “…Накрай света” 2021
Условия: Текстове се приемат от 15 юли
до 15 септември 2021 г. (включително).
Конкурсът е анонимен и на свободна
тема. Право на участие имат автори
на възраст до 35години(включително).
Всеки участник има възможност да
изпрати до пет непубликувани стихотворения (с общ обем не повече от 5
страници) • Файлът, съдържащ текста на
участника, трябва да бъде в следните формати: .doc, .docx. За да се гарантира анонимността
на оценяваните творби, следва авторът да изпрати в един мейл два отделни файла.Един
файл, съдържащ творбите на автора, а другият – следните лични данни на участника: три
имена, възраст, настоящ адрес, телефон за връзка. Файловете се изпращат с прикачен файл
на имейл адресtetradkata.team@gmail.com с тема „За конкурса“. Резултатите от конкурса
ще бъдат обявени на 8 октомври на официална церемония по връчване на наградите
в гр. Габрово. Журито на конкурса е в следния състав: Аксиния Михайлова, д-р Иван
Христов, Калоян Христов. Награди: Първа награда – 250 лв. (с плакет и грамота) Втора
награда – 150 лв. (с плакет и грамота) Трета награда – 100 лв. (с плакет и грамота) За
повече информация: тел: 0893844145 – Калоян Христов, 0895854820 – Иван Хр. Христов.

ПРИТЧА ЗА ТАЙНАТА НА СЕМЕЙНОТО ЩАСТИЕ

Веднъж един млад човек попитал един мъдрец:
– Ти си мъдър човек, всички те уважават и те
търсят за съвет. Моля те, кажи ми защо твоят
семеен живот е толкова щастлив? Каква е тайната?
Мъдрецът се усмихнал и казал:
– Ела у дома, бъди мой гост. Жена ми ще приготви домашен сладкиш.
Отишли заедно в дома на мъдреца и се разположили в гостната. Мъдрецът повикал жена си. След
малко в стаята влязла красива и ведра жена, която
изглеждала много щастлива.
– Да, скъпи, какво има!
– Мила, моля те приготви тесто за твоя прекрасен сладкиш.
– Добре, веднага. – отговорила жената.
След известно време тя се върнала в гостната
и съобщила, че тестото е готово.
– Сега добави към него от най-хубавото масло
от нашите запаси и от онези вкусни орехи, които
пазим за специални случи. – продължил мъдрецът.
– Добре – отново отговорила жена му.
Тя се върнала след десет минути, а мъжът й дал
следващото указание:
– А сега добави към тестото малко глина от
двора и го изпечи.
– Добре – отговорила жената и след половин
час се върнала, носейки в ръце готовият сладкиш.
– Разбира се, ние не можем да изядем този сладкиш. – казал мъдрецът – Занеси го на прасетата.
– Добре – отново отговорила жената.
Гостът бил шокиран от видяното. „Но нима това
е възможно?! Тази жена покорно изпълни всичко,
което й нареди мъжът й, дори и най-абсурдното…
Не възрази нито веднъж и дори не се разсърди,
че трябва да изхвърли сладкиша…”, мислел си
младият мъж.
Той бил толкова впечатлен, че решил да повтори
този експеримент със своята жена. Когато се прибрал у дома, той още от прага извикал:
– Скъпа, замеси тесто за сладкиш!
– Откъде пък го измисли това? Имаме достатъчно храна вкъщи, пък и аз си имам друга работа!
– раздразнено отговорила жена му и се прибрала
в стаята си, затръшвайки вратата.
На другия ден мъжът се върнал при мъдреца
и го попитал:
– Защо при теб се получи така и твоята жена
изпълни охотно всичко, което й каза, а моята даже
не ме изслуша?
– Всичко е много просто, – отвърнал мъдрецът

– между вас няма уважение.
– И какво да правя сега?
– Вие двамата трябва да се научите да се уважавате един друг. Но за това най-напред ти трябва
да започнеш да правиш всичко, за да се чувства
тя щастлива.
Замислил се мъжът върху думите на мъдреца
и тръгнал към вкъщи. По пътя видял красив розов
храст. Спомнил си, че точно такива рози подарил
на своята жена, когато поискал ръката й. И после
всеки ден й носел по една роза. Но оттогава било
минало много време.
Вече не помнел кога за последен път й е носил
цветя. И сега решил да откъсне една клонка от
красивия розов храст и да го занесе на своята
съпруга. Когато се прибрал, тя вече спяла и за
да не я събуди, той просто оставил розата до
възглавницата й.
На другата сутрин, за пръв път от много години
насам, го чакала сервирана закуска… и една
красива жена със сияещи очи. Той я прегърнал и
нежно я целунал, точно като някога. От този ден
нататък, помнейки думите на мъдреца, мъжът се
опитвал да направи своята жена щастлива. А тя
му отвръщала със същото.
Минали няколко години. Един ден на вратата
почукал млад мъж.
– Чувал съм, че отношенията между теб и твоята
жена са образец за семейно щастие и хармония. А
при мен нещата вървят много трудно – непрекъснато имаме търкания с жена ми, тя не ме слуша,
постоянно спорим за нещо… Кажи ми каква е
тайната на семейното щастие?
Стопанинът се усмихнал и казал:
– Заповядай у дома и бъди мой гост. Жена ми
тъкмо ще изпече сладкиш…
.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ДО 16 АВГУСТ ПЧЕЛАРИТЕ МОГАТ ДА ПОДАВАТ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА
ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА 2021 Г.

Пчеларите, изпълнили договорите си по Националната програма по
пчеларство (НПП),
могат да подават
заявления за плащане до 16 август
2021 г. в областните
дирекции на ДФ
„Земеделие“.
Близо 730 хил.
лева е изплатената
до момента от Държавен фонд „Земеделие“ финансова помощ по Националната програма по пчеларство
(НПП) за 2021г. От 1 юни 2021 г., когато започна
приема на заявления за плащане по програмата, до
момента са приети над 500 заявления.
За всяка от посочените в договора дейности от
мерките на НПП може да бъде подадено отделно
заявление за плащане.
Припомняме, че кандидатите по Пчеларската програма трябва да са извършили одобрените им разходи в периода от 1 август на предходната финансова
година (2020 г.) до 31 юли (2021 г.) на финансовата
година, за която са кандидатствали. Важно изискване е кандидатът да има валидна регистрация като
земеделски стопанин в регистъра на земеделските
стопани на МЗХГ, да е подал актуална информация за
пчелините и броя на пчелните семейства в регистъра
на пчелините воден от БАБХ, да няма задължения към
държавния бюджет, да не е осъждан.
Подадените заявления за плащане подлежат, както
на административни проверки, така и на проверки на
място за изпълнението на дейностите по договора.

ЖИВОТОСПАСЯВАЩО ПРАВИЛО ПРИ
ГРЪМОТЕВИЧНА БУРЯ: “БРОЙ ДО 10”

Гръмотевичните бури могат да бъдат изключително
впечатляващи, но само ако ги гледаме от безопасно
място.
Всяка година 24 000 души в света умират, покосени
от мълния. Т.е. населението на един средно голям
град изчезва заради това иначе толкова впечатляващо
природно явление.

Всеки е чувал правилото “Брой до 10” – когато след
светкавицата ще чуеш гръмотевицата. Но какво означават на практика тези 10 секунди – гръмотевичната
буря е на около 3 километра от вас. При по-малко от
3 секунди вие сте в окото на бурята и се налага да
действате незабавно.
По време на гръмотевична буря никога не се крийте
под дърво – бягайте на поне 10 м от него. Не лягайте на
земята и не се движете в група, спазвайте дистанция
от поне 3 метра помежду си.
Най-опасното място по време на гръмотевична буря
са басейните и езерата – тук пораженията стигат до
100 метра от мястото, където е паднала мълнията.
Затова още при първите признаци на приближаваща
буря къпещите се трябва незабавно да излязат от
водата. Ако сте с лодка или яхта, трябва бързо да се
насочите към брега и да стоите на най-ниското място
на борда и по-далеч от метални предмети и мачти.
Ето къде да потърсите спасение
Ако бурята ви застигне на открито, извън населено
място – потърсете най-ниската точка – някой ров
или яма. Там ще бъдете в безопасност ако клекнете и
прегърнете коленете си с ръце. Преди това оставете
всичко метално на поне 5 метра от вас.
Ако сте на къмпинг – палатката не е безопасно
място за вас, най-добре е да се скриете в автомобил.
Той е най-сигурното място по време на гръмотевична
буря – той представлява един вид Фарадеев кафез на
колела. Внимавайте да не сте спрели близо до дърво!
Освен автомобилите, най-надеждните места за укритие са сградите, оборудвани с гръмоотводи.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ
НА РАБОТА ПОРАДИ БОЛЕСТ
В Кодекса на труда в България е предвидено правото на работника или служителя на обезщетение
при прекратяване на трудовото му правоотношение
поради болест.

Обезщетението при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест се дължи от работодателя
при наличие на следните законови предпоставки:
1. когато трудовото правоотношение е прекратено
поради болест на работника или служителя,
2. при условие, че той има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не
е получил обезщетение на същото основание.
Законът не поставя други изисквания или ограничения за възникване на правото на обезщетение. Ето
защо обезщетението може да се изплаща едновременно и с други обезщетения, предвидени в закона при
прекратяване на трудовото правоотношение.
Изискването работникът или служителят да има
най-малко 5 години трудов стаж е изискване работникът или служителят да има признат трудов стаж не
по-малко от 5 години.
З а ко н ъ т
не по ставя
условието
този трудов стаж да
е придобит
при работодателя, при
ко гото н а стъпва прекратяването
на трудовото
правоотношение поради болест. Трудовият стаж може да е
придобит при един и същ работодател или при различни работодатели, по едно или няколко трудови
правоотношения. Наличието на 5 години придобит
трудов стаж се преценява към датата на прекратяване
на трудовото правоотношение.
Изискването работникът или служителят през
последните 5 години трудов стаж да не е получил
обезщетение на същото основание се прилага независимо от това дали обезщетение на същото основание
е изплатено от работодателя, при когото настъпва
прекратяването на трудовото правоотношение поради
болест сега или от друг работодател, изплатил обезщетението при предходно прекратяване на трудовото
правоотношение.
От значение за изплащане на обезщетението е моментът, в който работникът или служителят е получил
обезщетение на същото правно основание.
Следователно, ако работодателят, при който се прекратява трудовият договор, веднъж вече е изплащал
обезщетение на работника или служителя на същото
основание, той няма да е длъжен да го изплати отново, ако е изплатил обезщетение на работника или
служителя на същото основание през (в рамките на)
последните 5 години от трудовия му стаж.
Обаче работодателят ще бъде длъжен да изплати обезщетението, ако предишното изплащане на
обезщетение на работника или служителя е било в
момент, предхождащ последните 5 години от трудовия му стаж.
Справка
чл. 222, ал. 2 от Кодекса на труда
чл. 325, ал. 1, т. 9 или чл. 327, ал. 1, т. 1 от Кодекса
на труда

В ъ п р о с : И м а м ка рт а с н ом е р N H I F B G
хххххххххххххх валидна до 19.4.2021 г.
Налага се да пътувам по семейни причини извън
страната и искам спешно да я подновя.
1. В какъв срок става това?
2. Какви документи са нужни?
3. Къде мога да бъда обслужена най-бързо?
Отговор от НЗОК: При изтичане на срока на
валидност на издадената карта се подава от лицето
заявление по образец за нова ЕЗОК по съответния
ред - чрез районните здравноосигурителни каси
(РЗОК) в определени пунктове за това. Те се основно в клоновата мрежа на Банка ДСК.
Заявлението може да се подаде и от упълномощено лице, на което е предоставено пълномощно
да подаде заявлението, както и за получаване на
издадената ЕЗОК по място на подаване на заявлението (на гърба на заявлението е бланковото
„Пълномощно“).
В рамките на 15 календарни дни от дата на подаване на заявлението ще Ви бъде издадена картата.
Информация относно издаването на ЕЗОК е
публикувана на електронен адрес: https://www.
nhif.bg/page/227. Там са поместени „Заявлението
за издаване на ЕЗОК“, „Указания за попълване на
заявлението“, „Списък с пунктовете за приемане
на заявления за ЕЗОК“.
В случай че е необходимо спешно получаване на
ЕЗОК – когато не може да се изчака технологичното

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

До 10-ти август:
АВГУСТ 2021г.
ЗКПО
Деклариране
на
направените залози
и данъка от организатори на хазартни
игри и от оператори
на телефонна или
друга електронна съобщителна услуга за
проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на
телефонна или друга
електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на
телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти август:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за
данъчния период - месец юли.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,
доставки като посредник в тристранна операция (с
изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС
(включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава
членка за данъчния период – месец юли. Регистрираното лице, което през данъчния период – месец юли
изпраща или транспортира стоки от територията на
страната до територията на друга държава членка под
режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна, включително
замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния
период – месец юли е извършило вътреобщностни
доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица,
регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия,
или доставки като посредник в тристранна операция,
по които получатели са данъчно задължени лица или
данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия подава
VIES-декларация. Регистрирано лице, което прехвърля стоки, представляващи част от неговите стопански
активи, от територията на страната до територията на
Северна Ирландия под режим на складиране на стоки
до поискване и/или когато през този период настъпи
промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а,
ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец
юли 2021 г.
време по обработката на заявката и отпечатването на
нова ЕЗОК, предвидена е възможност да се издава
Удостоверение за временно заместване на картата
(УВЗ на ЕЗОК). То дава същите права като ЕЗОК, но
има срок на валидност 2 месеца.
Удостоверението може да Ви се издаде от районната
здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене
въз основа на подадено бланково заявление по образец.
Издава се безплатно, в рамките на 1-2 работни дни (в
повечето случаи и в рамките на същия работен ден, в
който е подадено заявлението). Заявлението е публикувано на електронен адрес: https://www.nhif.bg/page/227.
Тъй като РЗОК издава удостоверителния документ,
съветваме Ви да се обърнете към служителите в
съответната РЗОК, за да уточните подробностите
във Вашия случай. Адресите и телефонните номера
на РЗОК са публикувани на интернет страницата на
НЗОК (www.nhif.bg) - меню „Контакти“ .
Въпрос: Здравейте! Обжалвах ЕР на ТЕЛК №
хххх от 09.06.2021 г на Втори състав на ТЕЛК
при МБАЛ „ХХХХ“ и е планирано за разглеждане
на 03.09.2021 г. Междувременно излезе Постановление № 225 от 12.07.2021 г.на МС, където има
по-благоприятни условия за преосвидетелстване
на Анкилозиращ спондилитит. Моля, отговорете
ми каква е процедурата да може да бъда преосвидетелствана по новия ред.
Отговор от НЗОК: Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции организират
и ръководят медицинската експертиза. Информация за
начина на явяване, освидетелстване и преосвидетелстване, както и за обжалване на издадени решения,
следва да получите от компетентната институция. На
сайта на Министерството на здравеопазването (МЗ)
са публикувани телефоните за връзка с граждани.
Въпросите може да зададете и на съответните експерти, определени за контакти в регионалните здравни
инспекции (РЗИ), от които ще получите информация.
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КАК ДА СЕ ГРИЖИМ

ЗА ВЪЛНИСТИ ПАПАГАЛЧЕТА?

Да имате едно или две вълнисти папагалчета за домашни любимци носи голяма радост и веселие за цялото
семейство.
Преди обаче да решите да си вземете такъв папагал
(или папагали) трябва да разберете малко повече за тях.
Ето няколко полезни съвети как да отглеждате вълнисти
папагали!

1. Подходяща клетка
Един от най-важните фактори при избора на клетка
на папагалчето, е тя да осигурява достатъчно място за
вашето вълнисто папагалче.
Клетката трябва да бъде в размери, които да позволяват папагалът да размахва свободно крилете си и да
подскача, без да се удря в нея.
2. Идеалното място
След като вече сте избрали клетката, е време да изберете идеалното място, където да я позиционирате.
Мястото което сте избрали трябва да е постоянно,
защото ако започнете да я местите често, това може да
разстрои вълнистия папагал.
Трябва да знаете, че тези папагали са много чувствителни към температурата и затова трябва да ги държите
далеч от прозорците и места, където става течение.
Кухнята също не е добър вариант заради изпаренията
по време на готвене.
Най-добрият вариант е всекидневната, сложете клетката на високо и едната й страна да бъде близо до стената,
това ги кара да се чувстват сигурни.
3. Хигиена
Много е важно да поддържате клетката чиста, уверете
се че имате подложка на дъното и я сменяйте всеки ден.
Съдовете за храна и вода също трябва да се почистват
редовно.
За почистването на съдовете не използвайте препарати,
а ги мийте с топла сапунена вода и ги изплакнете добре
преди да ги подсушите.
4. Играчки
Вълнистите папагали са много игриви и затова е добре
да им купите една две играчки, това ще ги мотивира да
играят и да се забавляват.
5. Вземете два папагала
Тези папагали са много социални и обичат да се събират с други себеподобни, ето защо е добре да вземете
две папагалчета.
Но ако все пак искате само един, то тогава сложете в
клетката му малко огледалце, за да не се чувства самотно, когато вие не сте вкъщи.
6. Хранене
Точно като хората и на папагалите им омръзва да ядат
едно и също всеки ден.
Освен специализираната храна, може да им давате
плодове и зеленчуци за папагали.
Подходящи плодове за вълнистите папагали: ябълки,
банани, круши, пъпеш, киви, грозде, горски плодове,
портокали.
Подходящи зеленчуци за вълнистите папагали: кейл,
спанак, моркови, броколи, цвекло, аспержи, зеле, сладък
картоф, варена царевица.
7. Разговаряйте с папагала си
Говорете с папагала възможно най-много, особено ако
искате да се научи да изговаря някои думи. Пускайте им

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
музика, много е забавно да видите как тези вълнисти
папагали обичат музиката, клатейки глава.
8. Бъдете внимателни
Въпреки че вълнистите папагали са чудесни за домашни любимци, те не са като кучетата и котаните, и
не може да ги гушкате.
Те са не само малки но и много крехки, не пъхайте
ръка в клетката, за да ги хванете, защото ще изгубите
тяхното доверие.
9. Спечелете тяхното доверие
След като ги донесете у дома, изчакайте няколко дни
и сложете ръка в клетката, но не за да ги пипате, а за
да им покажете че няма да ги нараните. Правете това
всеки ден, докато папагалът свикне с вас.
10. Пускайте ги да летят
Папагалите също имат нужда от упражнения, затова
е добре да ги пускате да летят от време на време. Не
забравяйте обаче преди това да затворите всички врати
и прозорци.

СЪВЕТИ ЗА ПО-ГОЛЯМ ДОБИВ
ОТ КРАСТАВИЦИ
Мулчиране около корените – за допълнително
намаляване на нуждата от вода, насипете с мулч около растенията от краставици, за да запазите и нормализирате нивата на влага, като същевременно блокирате плевелите. Просто изчакайте до лятото или след
като почвата се затопли над 20 °C, приложете органичен мулч, като например слама или коприва.
Регулиране на топлината – краставиците обичат топлината, но отглеждането на
свежи и вкусни краставици в жегата понякога може да бъде
предизвикателство.
Всъщност високите
температури не само
влияят върху качеството на плодовете, но могат да причинят растенията да произвеждат повече мъжки цветове. Женските
цветове дават плод, докато мъжките цветове обикновено се появяват първи и след това отпадат. Затова
при много големи горещини, можем да засенчим нашите насаждения от краставици с мрежа против градушки, с 50% гъстота на плетката.
Алкална почва – за най-вкусни плодове и оптимални добиви отглеждайте краставиците в почва с
PH между 6 и 7. Тъй като повечето почви в България са кисели, не можем да очакваме големи добиви
от краставици. Алкализирането на почвата спомага
фосфорното, калиевото и азотното подхранване. При
намаляване на стойностите на PH до 4-5, нашите добиви ще паднат до 2 пъти.
Затова трябва да направим нашата почва по-алкална, като това мероприятие можем да направим сами.
За целта използваме метода на варуване – през есента или рано напролет. Варуването правим с варовиково брашно, сатурачна вар или с мергел. Варовиковото
брашно заораваме в почвата в количество около 300
кг на декар. Сатурачната вар и мергела само нахвърляме равномерно върху почвата, без да заораваме, в
количество 300-350 кг на декар.
Отървете се от плевелите - Най-добрият начин
да защитите вашите краставици от вредители е често да плевите около растенията. Плевелите могат да
бъдат домакини за бактериална болест на увяхване,
която се разпространява от бръмбари. С течение на
времето тези бръмбари могат да убият краставичните растения.
Отглеждайте цветя наблизо – подобно на хората,
растенията се справят с малко помощ от приятелите
си. Краставиците трябва да се опрашват, за да се поПопълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

МОРСКАТА СОЛ
ЧИСТАЧ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО

Синдром на раздразнените черва,
хроничен запек,
висока чревна
пропускливост –
мнозина страдат
от такива проблеми с храносмилателната система.
За да изпълнява
по-добре функциите на дебелото черво, е необходимо да се поддържа
нормалното му състояние. Напълно възможно е да
прочистите дебелото черво и да премахнете дискомфорта в домашни условия. Процесът на детоксикация
може да завърши в рамките на уикенд с натурални
продукти. Леко загрейте 100 мл вода в тенджера.
Изсипете водата в чаша, добавете 1/2 чаена лъжичка
морска сол и разбъркайте. Прибавете към сместа 1/2
чаша натурален ябълков сок, 1 чаена лъжичка джинджифил и две супени лъжици лимонов сок, разбъркайте. Тази напитка се препоръчва да се консумира
три пъти на ден – сутрин на гладно, по обяд преди
хранене и следобед. Морската сол помага на тялото
да се отърве от токсините по-бързо и да подобри
функционирането на храносмилателната система.
Ябълката, джинджифилът и лимонът стимулират
дебелото черво, предпазват го от вредни токсини и
предотвратяват подуването.

ДОМАШНИ КАШКАВАЛКИ

Продукти:
• брашно – 500 г
• прясно мляко – 250 мл
• вода – 100 мл.
• суха мая – 1 пакет
• сирене – 200 г
• кашкавал – 200 г
• яйца – 2 бр.
• кисело мляко – 3 с.л.
• сол
•олио
Начин на приготвяне:
Изсипете маята в брашното и разбъркайте добавете и сол на вкус. Изсипвате млякото и водата /да са
хладки/ и замесвате меко тесто. Оставяте го да втаса.
Втасалото тесто го разстилате на правоъгълник и го
намазвате с плънката от натрошеното сирене, 1 яйце
и киселото мляко.
Отгоре на плънката настъргвате половината от
кашкавала, завивате на руло и режете на разстояние
от около 3 пръста.
Нареждате в покрита с хартия за печене и намазана
с олио тава. Оставяте да втаса, намазвате с разбит
жълтък и печете на 200 градуса за 30 мин.
Вадите тавата и поръсвате с останалия кашкавал и
отново печете до готовност.
явят, затова засадете цветя, подходящи за опрашване
наблизо. Ако не привлечете опрашители, най-вероятно ще получите цветове от краставици, но без плод
или плод със странна форма.
Премахване на излишните колтуци – за да не изгубим силата на растението, редовно трябва да махаме колтуците на краставиците. Махаме излишните
колтуци с ножица или внимателно с ръка.
За да получите голям добив от краставици, можете
да спазвате всичко описано дотук. Освен това ви съветваме винаги да разрохквате почвата след поливане
или дъжд. По този начин ще можете да отгледате превъзходни краставици, които не са третирани с никакви химически препарати и торове. Желаем ви успех
и големи добиви!
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лева

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(до 76 символа)

(в каре)

(в каре)

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!

Клиент преглежда сметката в ресторанта:
- Нещо не разбирам... салата - 2 лв., основно - 5 лв.,
десерт - 1 лв., бутилка вино - 3 лв. Всичко 11 лв. А
сметката е 30 лв. Как се е получило така?
- Ами, не се получи! - с досада отговаря сервитьорът.
- Добър ден! Една голяма ракия, моля!
- Господине, 8 часът е!
- Ооо!!! Добро утро, една голяма ракия!
- Kaква е разликата между олинклузив и ядене
при баба?
- Ми, при олинклузив ти решаваш кога си сит...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев
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