2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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У ДЪЛЖАВАТ
Във връзка с безопасността на учениците през новата учебна година и с цел недопускане на ПТП на територията на населените места от община Сатовча, както и организиране
на дейности по опазване на околната среда, спазване изискванията на Наредба№1 за опазване на обществения ред в общината, кметът на общината д-р Арбен Мименов с нарочна
заповед възложи на кметовете на населени места в срок до 10 септември, а след това и
периодично да организират освобождаването на тротоарните пространства и уличните
платна от дърва за огрев, сушилни, оборски тор, неизползваеми в момента строителни
материали, трайно неподвижна техника и техника паркирана неправилно, затрудняваща в
момента движението, завзети неправомерно тротоарни площи с различно предназначение
реално застрашаващи здравето и живота на хората.
Съгласно заповедта кметовете на кметства е необходимо да уведомят населението по
подходящ начин, да организират и съблюдават за изпълнението й с цел недопускане на
ПТП на територията на населеното място. Кметовете на кметства, както и отговорника за
село Сатовча - Илхан Карагьозов да прилагат разпоредбите на Наредба №1 за опазване
на обществения ред в общината и Закона за административните нарушения и наказания,
като изпращат нарочно писмо, съгласно приложената примерна бланка, до лицата заели
тротоарно пространство, улично платно или друг имот общинска собственост, с указание
за срока на освобождаването му, вида на административното наказание при неизпълнение
и поемането на отговорността за причинено в последствие ПТП.
Цялостния контрол по изпълнението на заповедта е възложен на Илхан Карагьозов директор на дирекция АПООСГРАОА и началника на ПУ Сатовча.

СРОКА НА ВАЛИДНОСТ
НА ШОФЬОРСКИТЕ КНИЖКИ

Удължават срока на валидност на шофьорските книжки.
Това се налага заради
COVID-19 кризата и е във
връзка с прилагането на
регламент на Европейския
парламент за определяне
на специални и временни
мерки заради пандемията.
Срокът на валидност на
свидетелствата за управление на МПС (СУМПС),
който е изтекъл или ще изтече между 01.09.2020 г. и
30.06.2021 г., се удължава
с 10 месеца, считано от датата на изтичане на срока
на валидност. Ако на даден документ е разписан срок на валидност до 30.06.2021 г., то неговата
валидност се удължава с 10 месеца до 30.04.2022 г.
Всички СУМПС, чийто срок на валидност вече е бил удължен миналата година, съгласно предишен регламент, и е изтекъл или ще изтече
в периода 01.09.2020 г. до 30.06.2021 г., се удължава с 6 месеца или до
01.07.2021 г. – която от двете дати е по-късната.
Едномесечен е срокът обаче за подмяната на личните карти, чийто
срок на валидност изтича, считано от 01.02.2021 г. Удължаването на сроковете е валидно само за тези лични карти, които са изтичащи в периода
от 13 март 2020 до 31 януари 2021 г., когато беше в сила Законът за извънредното положение.
Паспортите с изтекъл срок на валидност подлежат на връщане на органа, който ги е издал, в 3-месечен срок след изтичане на валидността.

Уважаеми доброволци,
У
д б
Приемете моите най-сърдечни поздрави по
повод 14 септември – Професионален празник на служителите на Пожарна безопасност
ОИ УЧЕНИЦИ ЩЕ НОСЯТ МАСКИ В УЧИЛИЩЕ
и защита на населението!
В този празничен за Вас ден изразявам
СЪГЛАСНО НАСОКИТЕ ДАДЕНИ ОТ
своето уважение и признателност, за това че
При ротация първи преминава към онлайн
всички Вие изпълнявате служебния си дълг
обучение випускът с най-много заболели или
за осигуряване безопасността на жителите на
контактни ученици, пише в насоките на МОН
община Сатовча, повишаване на обществеУчениците до IV клас включително няма да
ното доверие и авторитета на институцията с
носят маски по време на учебен час. Маскивисок професионализъм и самоотверженост!
те няма да са задължителни също за децата от
От сърце Ви пожелавам здраве, лични и професионални успехи, сипредучилищните групи в училищата. Класлен дух и непоклатима воля!
ните стаи обаче ще трябва да се проветряват
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ
поне два пъти по време на часа за най-малко
Честит празник!
една минута.
Кмет на община Сатовча
процес невъзможен, директорът предлага на
Задължителни през целия ден и навсякъде в министъра на образованието и науката премисградата остават маските за всички останали наване към ротационно или цялостно обучение
ученици, както и за тези от началните класове от разстояние в електронна среда (ОРЕС). Това
в междучасията и в общите пространства на става след решение или на педагогическия съучилището.
вет, или на Регионалната здравна инспекция
Промените са записани в актуализираните (РЗИ), или на областния кризисен щаб.
Уважаеми господин
У
д директор,
д
Насоки за обучение и действия в условията
При изготвяне на предложението за ротация
Уважаеми учители, ученици и родители,
на извънредна епидемична обстановка в учи- се спазва принципът в ОРЕС да бъдат не повеЗа мен е чест и удоволствие да се обърна към
лищата. Министерството на образованието че от 50% от учениците.
Вас,
за да Ви поздравя с първия учебен ден.
и науката (МОН) облекчи някои от противоПри ротация първи преминава към онлайн
Училището
е духовното огнище, пред коепидемичните мерки и въведе нови след кон- обучение випускът с най-много заболели или ето се прекланят
българи. То е било
султации с медицински специалисти от Ми- контактни ученици. В общия случай занятия и винаги ще бъдевсички
източник на
нистерството на здравеопазването, с детски от дистанция се въвеждат най-напред за уче- сила и авторитет. Внеизчерпаем
класната
стая
или в репсихолози и психиатри.
ниците в гимназиален етап с изключение на алния живот на 15 септември всеки от нас
Маските няма да бъдат задължителни за XII клас. При продължаващо влошаване на
че се учим цял живот.
учителите по време на учебен час при физи- епидемичната ситуация се включват учени- осъзнава,
Скъпи първокласници, този ден е много специален за Вас! Днес прекческа дистанция от поне 1,5 м между тях и ците от XII клас, както и от прогимназиалния рачвате
на училището и поемате по един дълъг път, водещ към
местата на учениците. Това правило ще важи етап с изключение на VII клас. Учениците от знание ипрага
наука,
към нови хоризонти, към задължения и отговорности.
също в часовете по физическо възпитание и VII клас и от начален етап (I-IV клас) премиБъдете здрави, успешни, питащи и търсещи новото, интересното
спорт на закрито, ако в конкретния час поме- нават в ОРЕС само в краен случай.
и красивото.
щението се използва само от една паралелка
При тъмночервения сценарий – с поне 500
Скъпи ученици, бъдете отговорни и дисциплинирани в учението,
при дистанция от поне 1,5 м между учениците заболели на 100 000 души, всички училища в откривайте
и развивайте своите таланти, за да реализирате целите си!
и при редовно проветряване.
съответната област преминават изцяло в обуПри желание на родителите и/или ученици- чение от разстояние в електронна среда само Растете здрави, умни, дръзновени!
На Вас, родители, пожелавам да подкрепяте усилията на децата си в
те защитни маски за лице могат да се носят по след заповед на министъра на здравеопазванетехния
път на образование, израстване и усъвършенстване!
време на целия престой в училище.
то, която изисква затваряне на училищата. В
Уважаеми учители, там, където получават разбиране, топлина и обич,
При наличие на единични случаи на заболе- случай че такава заповед няма, важат мерките,
децата правят първите стъпки в живота си уверени и смели. Там, къдели или карантинирани ученици, учители или
други служители директорът на училището разписани за отделните училища при единич- то има уют, ласка и подкрепа, децата израстват добри, любознателни и
издава заповед за преминаване към електрон- ни случаи или при поне 10% заболели учени- даровити. Бъдете все така всеотдайни! Вършете работата си с любов и
но обучение на отделен ученик или паралелка. ци и/или учители.
Актуалните Насоки за обучение и действия професионализъм, както винаги досега!
При отсъстващи 10% от учениците поради
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ
Честит първи учебен ден!
симптоми на COVID-19 и/или при брой заболе- в условията на извънредна епидемична обстаКмет
на община Сатовча
ли учители, който прави присъствения учебен новка в училищата можете да видите.

К

МОН

Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

,

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

14 Септември 2021 година, Вторник,
Професионален празник на пожарникарите
На 14 септември 1905г.
е учредено първото профе сиона лно обединение на пожарникарите в
България. Празникът е
обявен с решение 385 от
13 септември 1995 г. на
Министерски съвет като
професионален празник
на служителите от Националната служба за
противопожарна охрана
на МВР, която от 22 юли
2008 г. е Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“. На 1 януари
2011 г. се създава Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, която обединява Главна дирекция „Пожарна безопасност
и спасяване“ и Главна дирекция „Гражданска защита“ (професионалният
празник на дирекцията е на 18 юли - датата, на която през 1936 г. цар Борис
III издава указ 310, с който утвърждава Наредба-закон за противовъздушната
отбрана и химическата защита на Царство България).
Кръстовден
Право славната църква
отбелязва днес църковния
празник - „Въздвижение на
Светия кръст Господен“, наричан от народа Кръстовден.
Светата православна църква
извършва поклонение на
кръста Господен четири
пъти в годината - на третата
неделя от Великия пост,
наречена Кръстопоклонна,
на Велики петък, на 1 август и на 14 септември. По
древен обичай на този ден се прави водосвет и свещениците ръсят с кръст
по домовете за благословение. Според църковното предание Света Елена,
майката на император Константин Велики, се счита за ревностна християнка.
Тя се отправя към светите места в Палестина, за да потърси гроба Господен,
който два века по-рано е затрупан от гонителите на християните. Усилията
й се увенчават с успех. Намерени са пещерата на гроба, както и три кръста.
Кой от трите е Христовият кръст се разбира, когато чрез докосване с един от
тях е възкресен наскоро починал човек. Частица от този животворящ кръст
Елена изпраща на сина си в Константинопол, а самият кръст е положен в
главната Йерусалимска църква. След време над пещерата на гроба Господен
построяват храм, който съществува и до днес. Той е осветен тържествено на
14 септември 335 г. На този ден се събират хиляди поклонници. За да могат
всички да видят Светия кръст, епископът го повдига или го „въздвижва“ над
главите на присъстващите. От това „въздвижение“ получава своето име и празникът. По традиция на Кръстовден се спазва строг пост. Народният празник
е свързан с края на летния и с началото на есенния селскостопански сезон.
От Кръстовден или от Симеоновден (1 септември) може да започне сеитбата
на зимните житни култури. На Кръстовден се „осветява“ семето за посев. В
някои райони на страната празникът е наречен гроздоберник, защото тогава
там започва гроздоберът.
15 Септември 2021 година, Сряда,
Световен ден на демокрацията
Отбелязва се от 2008 г. съгласно
резолюция 62/7 на Общото събрание
на ООН от 8 ноември 2007 г. за 20-годишнината (3-6 юни 1988 г.) от провеждането в Манила (Филипините) на
Първата международна конференция на
страните с „възстановени“ демокрации.

16 Септември 2021 година, Четвъртък,
Ден за защита на озоновия слой
Отбелязва се от 1995 г. с резолюция 49/114 на Общото събрание на ООН от 19 декември 1994 г. Годишнина от подписването /1987/ на Монреалския протокол за веществата, които
нарушават озоновия слой.
17 Септември 2021 година, Петък,
Ден на София
Чества се на църковния празник Св. мчци София, Вяра, Надежда и Любов с решение
на Общинския съвет от 25 март 1992 г. Съгласно Наредба за символиката и отличията
на Столична община, приета с Решение 23/20 декември 2007 г., в Деня на София се
провежда тържествена сесия на Столичния общински съвет, на която се връчват отличията на Столична община. Пред църковния храм „Св. София“ се провежда тържествена
церемония, посветена на Деня София.
18 Септември 2021 година, Събота,
Световен ден за мониторинг на водата
Отбелязва се от 2002 г., обявена за Световна година на чистата вода. Оттогава през септември и
октомври в цял свят се провежда мониторинг върху
качеството на водата. Наблюдават се ключови показатели за здравето на хората и жизнеспособността
на екосистемите. В мониторинга могат да участват
доброволни мониторингови групи, организации за
контрол на водата, училища и неправителствени организации. Събраните от целия свят
данни се подават на Американската фондация за чиста вода.

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ
С ВИСОКИ АКАДЕМИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ
„ЗЕЛЕНА ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ“

Общи условия за провеждане на конкурс за студенти с високи постижения
„Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“
– 2021 г. Право на кандидатстване имат
младежи, ненавършили 26 години, студенти след първи курс, редовна форма
на обучение през учебната 2021-2022 г.
по държавна поръчка във висше учебно
заведение в Република България. Срокът за кандидатстване е до 3 октомври
2021 г. включително (зачита се датата
на подаване от пощенското клеймо).
Комисията за избор на победител в конкурса включва представители на Министерството
на околната среда и водите (МОСВ), Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
Изисквания към кандидатите: - да се обучават в редовна форма на обучение в специалност, свързана с опазването на околната среда и устойчивото развитие – удостоверява
се чрез документ от съответното висше учебно заведение; - да имат среден успех от
последната академична учебна година не по-нисък от много добър (5,00) - удостоверява
се чрез документ от съответното висше учебно заведение; - да не са регистрирани като
еднолични търговци и да не притежават дялове и акции от капитала на търговско дружество - удостоверява се чрез декларация от кандидатите; - да не притежават недвижима
собственост (жилище, имоти, ниви, гори и др. или идеални части от такива), която може
да бъде източник на доходи чрез отдаването й под наем/аренда, с изключение на такава,
която се ползва от кандидата за лично жилище, както и за жилище, в което живее човек
с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто или тежко болен член на семейството
или настойник – удостоверява се чрез декларация от кандидатите; - студенти, записали
семестър с неположени изпити от минали години, нямат право на стипендия - удостоверява се чрез документ от съответното висше учебно заведение. Необходими документи
за кандидатстване: - заявление по образец; - есе или кратка разработка в обем от 3 до 5
страници на тема “Устойчива мобилност за безопасен и здравословен начин на живот“
- обявената за 2021 г. тема на Европейската седмица на мобилността („Safe and Healthy
with Sustainable Mobility”). - документ (уверение) за завършена предходна учебна/академична година (2020/2021 г.) с указан успех от същата и изрично отбелязани формата на
обучение и положените изпити; - копие от документ за самоличност. След запознаване
на Комисията с представените документи от страна на участниците, в т.ч. оценяване на
разработените от участниците есета/кратки разработки, ще бъде проведено събеседване
с класираните участници на първите 5 места. От петимата финалисти ще бъде избран
един студент, с който ще бъде подписан договор за предоставяне на финансова помощ за
академичната 2021/2022 г. Оценката и класирането на кандидатите ще се извършва въз
основа на следните критерии:
• Съответствие с изискванията на конкурса и представен пълният набор от документи
за кандидатстване в посочения срок;
• Демонстриран оригинален подход, практически принос и висока езикова култура
в есето или разработката, свързани с темата за “Устойчива мобилност за безопасен и
здравословен начин на живот“;
• Добри комуникационни и презентационни умения, демонстрирани в събеседването
с Комисията за избор на финалист. Документи се подават на адрес:
Изпълнителна агенция по околна среда гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ №136
п.к. 251 или сканирани на eлектронен адрес: press@eea.government.bg
Срок за разглеждане на постъпилите заявления за участие и класиране на представените
есета/кратки разработки: до 12 октомври 2021 г.

ТАЗИ ПРИТЧА ЩЕ ТИ ПОМОГНЕ ДА ПРЕВЪЗМОГНЕШ БОЛКАТА

- Кой чакаш...!?
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

Един мъдрец си има ученик, който често се
оплаквал от несгодите на живота. Когато някой
ранял сърцето му, той изпадал в тежки депресии
и непрекъснато се самосъжалявал. Гледайки
как младокът пропилява дните си, мърморейки,
мъдрецът един ден го извикал при себе си. Подал
му паница със сол и го подканил да опита вкуса.
– Кажи ми, ученико, как е на вкус солта? – попитал мъдрецът ученика си.
– Ужасно е горчива и неприятна – оплакало се
момчето.
Тогава старецът го накарал да изсипе същото количество сол в близкото поточе и да отпие от него.
– Е, сега какъв е вкусът на солта? – запитал
мъдрецът отново своя неопитен възпитаник.
– Сега горчилката на солта изобщо не се усеща
и вкусът е много приятен – отвърнал младежът с
усмивка.
При тези думи мъдрецът обобщил пред своя
ученик:

- Мило момче, в живота е по същия начин. Болката има горчив и неприятен вкус като солта. Но
ако се опиташ да я разтвориш в по-приятни мисли
и спомени, ще се разведриш и вече няма да я
усещаш. Прилагай този принцип винаги, за да си
припомняш, че на света има не само лошо, но и
добро. Така дните ти ще са по-позитивни и ведри.
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МОГА

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ЛИ ДА ТЪРСЯ РАБОТА
В ЧУЖБИНА , АКО ПОЛУЧАВАМ
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

Хората запазват правото си на отпуснатото на територията на една държава-членка обезщетение за
безработица, когато отиват да търсят работа в друга
държава-членка, при спазване на строго определени
условия, обясняват експертите.
Първо - преди
заминаването си
човекът трябва
да е бил регис т р и р а н к ат о
търсещ работа в
службите по заетостта на компетентната държава най-малко
четири седмици,
след като е останал безработен.
Второ - отивайки в друга държава-членка да търси
работа, трябва да е на разположение на службите по
заетостта в нея в 7 - дневен срок, след като е престанал да бъде на разположение в съответната страна и
да спазва организираната там контролна процедура.
Ако в тримесечен срок от датата, на която е престанал да бъде на разположение на службите по заетостта
в компетентната държава, човекът се завърне и отново
се регистрира като търсещ работа, продължава да
получава отпуснатото му обезщетение за безработица
за оставащия период.
Важно е да се знае, че след изтичане на тримесечния
срок, лицето губи право на остатъка от отпуснатото
по националното законодателство обезщетение, уточняват експертите.

ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

В Кодекса на труда са предвидени изрично няколко случая, при които работникът или служителят
изпълнява граждански или обществени задължения,
които са извън неговите задължения по трудовото
правоотношение.
Тяхното изпълнение обикновено съвпада с работното му време, поради което се налага да отсъства от
работа. За тези дни съгласно, работникът или служителят има право на отпуск от работодателя и работодателят е длъжен да го освобождава от изпълнението
на трудовите му задължения.
Граждански или обществени задължения по смисъла на Кодекса на труда са:
- за явяване в органите на съдебната власт или в
други държавни органи;
- за участие в заседание като член на представителен държавен орган;
- за участие в съдебно заседание като съдебен заседател по наказателни дела;
- за участие в заседание като член на специален
орган за преговори, като член на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество.
Отпуските за тези
дейности се използват независимо от
платения годишен отпуск, от неплатения
годишен отпуск. За
ползването им не се
изисква наличието на
определен предварителен трудов стаж.
Заплащането на тези отпуски е различно в зависимост от законовото основание и вида на отпуска,
който се предоставя за него.
Когато работникът или служителят е призован от
орган на съдебната власт или от друг държавен орган, се заплаща според процесуалното качество, в
което работникът или служителят е призован за явяване. Ако е призован в качеството на страна, то не
се дължи възнаграждение. Ако е призован като вещо
лице – му се дължи възнаграждение от страната по
спора, която е поискала експертизата, или за сметка
на бюджета на съдебната власт. Ако е призован като
свидетел - му се дължи възнаграждение, което се определя от съда - за сметка на страната по спора, която
е поискала призоваването му, а когато свидетелят е
призован от съда - възнаграждението му се определя
от съда и е за сметка на бюджета на съдебната власт.
За участие в заседание като член на представителен държавен орган възнаграждението се определя в
Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Възнаграждението на съдебните заседатели е уредено в Наредба № 1 от 03.02.2011 г. за съдебните заседатели.
Възнаграждението на работниците и служителите за участие в заседанията на специалния орган за
преговори, като член на Европейския работнически
съвет или на представителен орган в европейско
търговско или кооперативно дружество се изплаща
от работодателя по реда за определяне на възнаграждението за ползването на платения годишен отпуск.
Справка:
чл. 157 от Кодекса на труда

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ПОДПОМОГНАТИТЕ
С ОБОРОТЕН КАПИТАЛ
ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ОТЧЕТ

Фирмите, които получиха безвъзмездна финансова
помощ по програмата за подкрепа с оборотен капитал
чрез НАП, трябва да представят отчет, съдържащ
информация за същността на проектната дейност,
изпълнена за преодоляване на недостига на средства
или липса на ликвидност и кратко описание на извършените разходи и декларация за липса на друго
публично финансиране. Приходната агенция напомня,
че ползвателите на помощта са длъжни да представят
отчет до един месец след периода на изпълнение чрез
информационната система ИСУН, т.е. 30 дни след изтичане на 3 месеца от датата на издаване на заповедта
за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.
Кандидатите, участвали във фаза 1 и във фаза 2, подават един общ отчет, като в този случай срокът е 30
дни след изтичане на 3 месеца от датата на заповедта
за предоставяне на помощта по фаза 2.
Съдържанието на
отчета е подробно
описано в т. 28 от
Условията за кандидат стване и за
изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по ОПИК.
В случай че фирмите не са подали отчет и декларация за липса на
друго публично финансиране, разходите няма да
бъдат верифицирани и ще се наложи дружествата да
възстановят получената помощ.
НАП ще изпрати и напомняне по електронната
поща на всички бенефициенти за ангажиментите им
за отчитане.
Подробности за съдържанието на отчета и декларацията, сроковете и начините за представянето му
са достъпни в специализираната рубрика „Подкрепа
с оборотен капитал“ на сайта на НАП.

Въпрос: От края на 2013 година съм трайно
безработен, а правата ми са прекъснати, тъй
като работех в чужбина, а родителите ми са престанали да ги плащат още преди 2013-та година.
Как мога да продължа здравните си осигуровки?
Отговор от НЗОК: Ако правата Ви са прекъснати
в България поради период на осигуряване в друга
държава от ЕС/ЕИП/Швейцария, Вие може да ги
възстановите чрез представянето в териториална
дирекция или офис на Националната агенция за
приходите (НАП) по постоянен адрес на удостоверителен документ –формуляр Е104/S041, издаден
от компетентната чужда здравноосигурителна институция/каса.
Формулярът се изисква от чуждата институция/
каса по служебен път чрез Националната здравноосигурителна каса/Районната здравноосигурителна
каса. За това е необходимо да попълните и подадете
заявление по образец (Заявление за служебен обмен
на документи за завършени здравноосигурителни периоди съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 883/2004
и член 12(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009), което
е публикувано на интернет страницата на НЗОК
(www.nhif.bg) – рубрика „Международни въпроси“,
подрубрика Европейска интеграция – линк „Сумиране на здравноосигурителни периоди, придобити
в различни държави от ЕС“ - (https://www.nhif.bg/
page/192).
Заявлението може да подадете в Централно управление на Националната здравноосигурителна каса
(ЦУ на НЗОК) или в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене – лично или чрез
упълномощено лице, или чрез лицензиран пощенски
оператор.
За допълнителна информация във връзка с подаване на документите може да се обадите в ЦУ на
НЗОК на тел.: +359 2 965 9116 или в съответната
РЗОК. Адресите и телефонните номера на районните здравноосигурителни каси са публикувани на
интернет страницата на НЗОК в меню „Контакти“.
При въпроси, свързани с определяне, начисляване,
внасяне на дължими здравни вноски и възстановяване на здравноосигурителни права, е необходимо
да се обърнете към НАП. Тя е институцията, в
чиито законови правомощия влиза събирането на
средства от задължителните здравноосигурителни
вноски и отговаря за здравноосигурителния статус
на гражданите в България. Запитвания могат да се
изпращат на имейл адрес infocenter@nra.bg или да
се ползват услугите на Информационния център на
НАП - 0700 18 700.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
До 14-ти септември:
СЕПТЕМВРИ 2021г.
ЗДДС
1. Подаване на справкадекларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и
внасяне на дължимия ДДС
за данъчния период - месец август.
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 август. Регистрираното лице,
което през данъчния период – месец август 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 август 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
август 2021 г.
До 15-ти септември:
ЗКПО
Внасяне на месечните авансови вноски за септември
за корпоративния данък по ЗКПО.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на
фискални устройства за разчетени фискални памети
през месец август.
2. Подаване на данни от производител/вносител на
фискални устройства за сервизните техници, имащи
право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили
сервизен ключ през месец август.
3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални
устройства за издадените свидетелства за регистрация
на фискални устройства, за прекъсване и започване на
сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на
свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец август.
4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски
файл от лица, регистриращи и отчитащи продажби с
документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ
информация за направените в електронния магазин
поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месец август.
Въпрос: Налага се да пътувам до страна членка на
ЕС на 19.09.2021 и виждам, че издаването на ЕЗОК
отнема 15 календарни дни. При това обстоятелство,
дори и да подам заявление за издаване в първият
възможен работен ден, ЕЗОК ще бъде готова след
датата, на която ще съм в чужбина.
Моля за информация дали е възможно експресно
издаване на ЕЗОК или как и къде мога да подам заявление за временно удостоверение, заместващо ЕЗОК.
Отговор от НЗОК: В случай че е необходимо спешно получаване на ЕЗОК – когато не може да се изчака
технологичното 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 интернет страницата на НЗОК – меню „За
гражданите“ – линк „Издаване на ЕЗОК“ (https://www.
nhif.bg/page/227).
Адресите и телефонните номера на районните
здравноосигурителни каси са публикувани на интернет
страницата на НЗОК в меню „Контакти“.
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ЕТО КАК МОЖЕ ДА УДЪЛЖИТЕ
ПЛОДОДАВАНЕТО НА КРАСТАВИЦИТЕ

Когато краставиците са към края на вегетационния им
период, е необходимо да им помогнем, за да не намаляват
оборотите на плододаване. Безспорно, те са плодовита
култура, но върху появата и израстването на завръзите
оказват влияние много фактори – температурни колебания, недостиг на влага или преовлажняване, недостиг на
хранителни вещества, лошо опрашване, нашествие на
вредители, формиране и подмладяване и др.
Навременните грижи и прилагането на правилни техники ще помогнат за удължаване сезона на плододаване до
настъпване на студовете.
За да избегнете резките
температурни колебания
Краставиците проявяват
чувствителност към температурните колебания.
Когато нощните температури започнат да падат
под +15 градуса по Целзий, тогава растенията трябва да
се покриват с полиетилен или подходящ нетъкан текстил
(агровлакно) около 1-1,5 часа преди залязване на слънцето.
Недостиг на влага
През лятото краставиците се поливат по-често, но нуждата от влага се променя сезонно и ежедневно. Целта
на напояването е да се поддържа достатъчен достъп на
корените до вода, без да се стига до преовлажняване.
Водата трябва да достига до 15 см дълбочина, защото
кореновата система е разположена в този слой.
По принцип поливане трябва да се извършва всеки път,
когато земята е суха на дълбочина 3 см. При недостиг на
влага завръзите и цветовете опадат. Добре е да не се полива с много студена вода, защото растенията боледуват,
а плодовете се деформират.
Срещу бързото пресъхване на почвата или евентуалното
прегряване е добре да се мулчира със слама или суха трева.
Краставиците ще дадат максимален добив и качество
на плодовете само ако получават достатъчно количество
“напитка” и навреме. Те имат плитки корени и особено
по време на плододаване това е много важно, защото
след силен воден стрес, предизвикан от недостиг на вода,
растенията започват да произвеждат естествено химично
вещество – кукурбитацин. Той придава горчив вкус и се
образува във всички органи на растенията от семейство
„Тиквови” – листата, стъблата, корените и плодовете.
Започнали веднъж да горчат краставиците, те стават
кандидати за отстраняване – почти е невъзможно да се
коригира ситуацията.
Недостиг на хранителни вещества
Краставиците потребяват голямо количество хранителни
вещества по време на израстване и плододаване. Ето защо
е добре да се засаждат в добре обработена и обогатена
почва или редовно, веднъж на 10-15 дни да се наторяват.
По време на плододаване растенията се нуждаят от поголеми количества фосфор и калий и по-малко азот.
Добавянето на допълнителни количества пръст около
стъблата помага за образуването на нови корени, а оттам
- и за активно подхранване.
Нашествие на вредители
Топлото лято е благодат за вредителите. Белокрилки,
акари, трипси, но това далеч не е пълен списък на хранещите се насекоми със сочните листа на краставиците. С
тях трябва да се борим безпощадно, но за съжаление на
етап на плододаване можем да ползваме само ограничени
препарати (Акарин, Афик, Битоксибацилин и др.), а след
обработката с тях можем да употребяваме безопасно
плодовете след 3-5 дни.
Формиране на стъблата и редовно прибиране на готовите плодове
Наред с поливането и подхранването е задължително
да продължи формирането на страничните разклонения
и отстраняване на ненужните листа. Не премествайте
стъблата при тези операции, защото това може да има
сериозни последици.
За подмладяване на растенията е полезно да ги пръскаме
с карбамид – 100 г на 10 л вода на всеки 10-15 дни. Това
подхранване ще унищожи и гъбичките.
Ако краставиците са засадени на защитено от ветрове
място, то те ще плододават по-продължително време и
ще дават по-добра реколта.
Ключът към успешното удължаване на сезона на плододаване е ръчното опрашване в случай, че не отглеждаме
партенокарпни сортове.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КАК ДА ОТГЛЕЖДАМЕ КАЛУНА В ГРАДИНАТА –
ПОЛЗИ ОТ ПОПУЛЯРНАТА БИЛКА

Как да отглеждаме калуна в градината – калуната е
пълзящ многогодишен храст от семейство Ericaceae
и единствен представител на неговия вид. Научното
му име е Calluna vulgaris (L.) Hull. Името му най-вероятно идва от гръцкия език Kallyno (καλλύνω), което означава „разкрасявам“. В България е по-известна
като обикновена калуна.
Калуна на аглийски език е calluna, а също така растението е познато още като heather, ling, red heath,
Scotch heather. Калуната е братовчед на растението
пирен. Произхожда от Европа, като се среща и в България в района на Странджа планина. Расте в открити гори и на открити тревни площи, като предпочита
кисели почви и места, където зимите са относително
студени (т.е. алпийски зони).
Има около 20 декоративни сорта калуна, подходящи за отглеждане в градината или в саксия на балкона. Растението калуна е ниско (30-70 см), но има
изключително декоративен външен вид. Неговите
малки ароматни цветя, като малки звънчета, са събрани в съцветия, обгръщащи храстовидните стъбла
във въздушен облак.
Цъфтенето на калуната започва в края
на лятото. Лечебното
медоносно растение
е особено красиво
след първите слани,
когато листата му
пожълтяват и придобиват виолетов цвят.
Замръзналите съцветия не падат и стоят дълго по
храстите, придавайки им изящен декоративен вид. В
ландшафтния дизайн калуната обикновено се засажда до дръвче тип „иглолостно джудже„, по градински
пътеки, в бордюри или по алпийски хълмове.

КЕКСЧЕТА БЕЗ ЗАХАР

Продукти:
• 2 яйца – размер L
• половин чаена чаша мед
• една четвърт чаена чаша слънчогледово олио
• 100 мл. газирана вода
• една чаена лъжичка ванилия
• една и половина чаени чаши брашно
• 50 грама златни стафиди – не ги пропускайте!
Начин на приготвяне:
Разбийте яйцат а и
меда до побеляване с
помощта на миксер.
Прибавете ванилията.
На тънка струйка прибавете олиото и продължете да разбивате с
миксера.
След това прибавете
газирана вода. Продължете да разбивате за
кратко докато се смесят
продуктите.
Размесете брашното с
бакпулвера. Прибавете
ги. След като ги добавите не разбърквайте дълго. Сместа трябва да остане
пухкава и въздушна. Желателно е дори да прибавите
брашното и бакпулвера на ръка.
Накрая на ръка прибавете стафидите. Не е нужно
да ги кисните предварително в каквото и да е.
Разпределете сместа за кексчета в 11 гнезда, но
може да излязят и 12. Преди това сложете хартиени
кошнички.
Изпечете кексчетата на 180 градуса и вентилатор
в предварително затоплена фурна. В някои фурни за
15 минути са готови, но всяка фурна е различна. Не
ги препичайте! Трябва да останат сочни. След като са
готови хартиената кошничка се отлепва много лесно.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

БЯЛ ТРЪН

Ползите от белия трън са известни от хилядолетия. Той е близък
роднина на бодила и дори прилича на него, особено по розовите
си цветни глави. Това растение
всъщност е плевел. Но този факт
не му пречи да носи осезаеми ползи за здравето ни.
Състав на белия трън: Белият трън съдържа много
полезни вещества, включително калий, магнезий, калций, желязо и микроелементи като цинк, мед, селен,
бор, манган, йод, хром и др. В състава му влизат и
витамини А, D, F, Е, К и витамини от група В, алкалоиди, флавоноиди, флавонолигнани, протеини, смоли,
тирамин, хистамин, мазнини и други компоненти.
Но белият трън е най-ценен заради група от растителни съединения, научно известни под общото наименование силимарин. Благодарение на тях билката
притежава антиоксидантни, антивирусни и противовъзпалителни ефекти. Количеството силимарин
в екстракта от семена на бял трън достига 65-80%.
Запознайте се с топ 5 на причините да го включите
в менюто си.
1. Защитава черния дроб
Благодарение на съдържанието на силимарин, белият
трън ускорява процесите на регенерация и детоксикация в черния дроб, стимулира образуването на
нови клетки и инхибира проникването на различни
токсини. Билката често се предписва при хепатит,
цироза и други чернодробни заболявания, както и след
консумация на алкохол, тютюнопушене и излагане на
други токсични вещества, включително отровни гъби,
ухапвания от змии и паяци.
2. Нормализира нивата на кръвната захар и лекува
диабет
Белият трън е полезен като допълнителна терапия
при диабет тип 2. Той помага за подобряване на инсулиновата чувствителност и понижаване на нивата
на кръвната захар. Също така, антиоксидантните и
противовъзпалителни свойства на билката съдействат
за намаляване на риска от бъбречна недостатъчност
при диабетици.
3. Лекува акне
Благодарение на своите антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, белият трън може да помогне
да се отървете от акне и дори от псориазис. Една от
причините за появата на акне по лицето са окислителните процеси в клетките, провокирани от стрес.
Маслото от бял трън се използва за лечение на кожни
заболявания.
4. Стимулира лактацията
Това растение стимулира производството на мляко
при кърмещи жени. То е в състояние да увеличи производството на хормона пролактин. Важно е обаче да
запомните, че може да приемате бял трън по време на
кърмене единствено след консултация с Вашия лекар.
5. За предотвратяване на рак и намаляване на
страничните ефекти при провеждане на лечение
Смята се, че антиоксидантният ефект на силимарина
в белия трън има противораков ефект, който е полезен за хора, подложени на цялостно лечение на рак.
Той също така помага за намаляване на негативните
ефектите от лъчевата терапия. Белият трън повишава
нейната ефективност.
За кого е противопоказна билката бял трън?
Препаратите от бял трън обикновено са безопасни за
употреба. Въпреки това, както всяко друго лекарство,
приемът на бял трън изисква консултация с лекар.
Билката трябва да се използва с повишено внимание
в следните случаи:
– при наличие на алергия към растенията от семейство Asteraceae;
– при бременност;
– при ниски нива на кръвната захар – в случая билката
може да доведе до техния спад.
Важно: Статията е с информативен характер и
предоставената в нея информация не може да замести консултацията с лекар. Преди да започнете
прием на билки, задължително се консултирайте
със специалист.
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!

Жена праща съобщение на мъжа си: - Скъпи, моля
те, купи хляб, като се прибираш от работа! И да не
забравя, Габи е тук и ти праща поздрави.
- Коя е Габи?
- Никой. Исках да съм сигурна, че си прочел съобщението ми.
- Щото аз съм с Габи и мислех, че си ме видяла.
- Къде сте?
- В магазинът до нас.
- Чакай, сега ще дойда да ви видя.
След пет минути.
- В магазина съм и не ви виждам. Къде си?
- На работа. Айде сега купи хляб от магазина,
където си, и престани с „Габи“ глупостите!

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

