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Какво трябва да направи избирател, включен в списък за гласуване
извън страната, който се е завърнал
в Република България преди изборния ден и желае да гласува в страната?
Избирателите, подали заявление за
гласуване извън страната, което е потвърдено, и са вписани в списък за гласуване извън страната, се заличават от
избирателния списък по постоянния
им адрес в Република България след
22.06.2021 г. и се вписват в списък на
заличените лица. Списъкът се публикува на интернет страницата на общината
по постоянния адрес на лицето не покъсно от 30.06.2021 г.
За да упражнят избирателното си право по постоянен адрес, тези избиратели
подават заявление-декларация по образец (Приложение № 11-НС от изборните книжа) за изключване от списъка на
заличените лица. Заявлението-декларация се подава писмено до общинската
администрация по постоянен адрес
или чрез електронно заявление през
интернет страницата на общината до
предаване на избирателните списъци
на СИК. По заявлението кметът се произнася незабавно и заличава лицето от
списъка на заличените лица.
Избирателите, които не са подали заявление-декларация за изключване от
списъка на заличените лица и включване в избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, и в изборния ден – 11 юли 2021 г., се намират в
страната, може да гласуват в секцията
по постоянния си адрес. Ако при гласуването се установи, че те са вписани
в списъка на заличените лица, СИК ги
заличава от списъка и след представяне
на декларация по образец (Приложение
№ 17-НС от изборните книжа), предоставена на място, ги допуска да гласуват.
Може ли да се гласува повторно,
ако има допусната грешка при гласу-

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас
на държавно или общинско училище
имат право на еднократна помощ от 300
лв. за покриване на част от разходите
в началото на новата учебна 2021/2022
година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че
децата живеят постоянно в страната и
не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за
деца, настанени в семейства на роднини
и близки и приемни семейства, както и
на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска
след подаване на заявление-декларация.
В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към
него се прилагат следните документи:
• удостоверение, че детето (децата) е
записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от
съответното училище;
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

ване с хартиена бюлетина?
Ако избирателят сгреши при попълване на хартиената бюлетина, той има
право да поиска втора бюлетина, но
само веднъж. Сгрешената бюлетина без
да се разгъва се унищожава, като член
на СИК вписва върху гърба й „сгрешена“ и се подпечатва и подписва от председателя, секретаря и член на комисията, след което се отделя настрани. На
избирателя се предоставя нова бюлетина. Избирателят може да сгреши само
един път, като при повторна грешка не
получава нова бюлетина.
Какъв е правилният начин за гласуване с хартиената бюлетина?
В кабината за гласуване избирателят
отбелязва избора си върху хартиената
бюлетина по следния начин:
• със знак „Х“ или „V“;
• с химикал, пишещ със син цвят;
• само в едно от квадратчетата за гласуване с номера на избраната от него
партия, коалиция или независим кандидат, или в квадратчето „Не подкрепям
никого”.
Ако желае, избирателят отбелязва
своето предпочитание (преференция)
за избран от него кандидат от листата
на партия или коалиция, като поставя
знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със
син цвят, в кръгчето с номера, с който е
регистриран избраният кандидат.
Върху бюлетината не се драска и не
се вписват символи и други знаци (букви, цифри, картинки и други), тъй като
при преброяване на гласовете секционната избирателна комисия ще я обяви за
недействителна и вотът на избирателя
няма да бъде зачетен.
Когато преди гласуването върху бюлетината се установят отбелязвания, зацапвания или механични увреждания,
избирателят получава друга бюлетина.
Как да проверя номера и адреса на
избирателната секция, в която трябва да гласувам?

• копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Заявлението се подава след записване
на детето в първи/осми клас, но не покъсно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради
здравословни причини, установени с
протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.
Заявлението може да бъде подадено в
ДСП по настоящия им адрес по следните начини:
• лично, като към заявлението се прилага лична карта (за справка);
• чрез лицензиран пощенски оператор,
като заявлението следва да е в оригинал;
• чрез Системата за сигурно електронно връчване с Персонален идентификационен код на НОИ или квалифициран
електронен подпис;
• на електронен адрес: ao@asp.
government.bg без електронен подпис.
Образци на заявления за отпускане на

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за
изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г. за всички български
граждани.
Всички избиратели могат да проверят номера и адреса на избирателната
си секция по следните начини:
През Интернет на адрес https://www.
grao.bg/elections/
Чрез SMS:
Изпраща се SMS на единен номер
18429. Номерът 18429 е единен и за
трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25
стотинки без ДДС. В текста на SMS се
изписват единствено десетте цифри на
ЕГН. Системата връща SMS с номера и
адреса на избирателната секция за изборите за народни представители на 11
юли 2021 г., за въведения ЕГН.
Чрез стационарен или мобилен телефон:
Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Телефон 0800
1 4726 е безплатен за цялата страна.
Проверката може да се направи и на
интернет страницата на съответната
общинска администрация, както и на
посочен безплатен телефонен номер.
Какви възможности за гласуване
имат избирателите с увредено зрение
или със затруднения в придвижването?
Избирател с увредено зрение или със
затруднения в придвижването може да
гласува в избрана от него подходяща
секция.
В сграда на повече от един етаж, в
която има секции и на горните етажи,
на първия етаж (партера) се определя
избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със за-

труднения в придвижването. Предназначението на секцията се обозначава с
табела и други информационни знаци.
При гласуването избирателят не е
длъжен да представи документ за инвалидност от ТЕЛК или НЕЛК. Достатъчно е СИК да се увери, че това е
избирател, попадащ в категорията на
лицата с увредено зрение или затруднение в придвижването.
В срок до 03.07.2021 г. РИК и общинските администрации оповестяват
къде се намират секциите за гласуване на лица с увредeно зрение или със
затруднения в придвижването, както и
телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които
могат да се правят заявки за помощ в
изборния ден.
Когато тези избиратели гласуват в
секция, в която не са вписани в избирателния списък, те представят декларация предоставена от СИК, че не са
гласували и няма да гласуват на друго
място.

тези помощи могат да бъдат получени
на място в ДСП или изтеглени от официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане на следния линк: https://asp.government.bg/bg/
deynosti/sotsialno-podpomagane/semeynipomoshti, както и от сайта на Системата
за сигурно електронно връчване.
Помощта се изплаща на два транша.
Първата половина (150 лв.) се изплаща след влизане в сила на заповедта
за отпускането й, а втората (150 лв.)
- в началото на втория учебен срок, но
само ако детето продължава да посе-

щава училище.
Отпуснатата еднократна помощ
подлежи на връщане, ако детето не
постъпи в училище, освен ако това
е невъзможно поради здравословното му състояние. Средствата се възстановяват в случай, че ученикът не
продължи обучението си през втория
учебен срок до завършване на първи/
осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, или ако в рамките на един месец
е отсъствал повече от 5 учебни часа
без уважителни причини.

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

6 Юли 2021 година, Вторник,
Световен ден на целувката
На 6 юли се отбелязва Световният ден на целувката - датата е
предложена от Великобритания
и официално призната от ООН
през 1988 г. Празникът бързо
печели популярност и започва
да се отбелязва в различните
краища на света, включително
с нови рекорди по масово и
най- продължително целуване.
От 1981 г. Световната здравна
организация също се занимава със сериозни изследвания за природата на
целувката. Според специалистите в целия си осъзнат живот човек се целува
около 14 дни, а световният рекорд по продължително целуване без прекъсване е 30 часа. Доказано е, че докосването с устни всъщност прикрива доста
сложни химически реакции. Продължителната страстна целувка увеличава
пулса над 100 и повече удара в минута. Тя повишава нивото на хормоните
в кръвта на човека дотолкова, че може да удължи живота му с една минута.
По време на страстната целувка се губят около 6,4 калории (за една минута).
Продължителната целувка дори нормализира киселинността в устата - т.е.
целувка след ядене намалява риска от кариес. Целувката успокоява нервната
система и предотвратява стреса. Хората, които обичат да се целуват, като
правило са оптимисти и постигат значими лични и професионални успехи.
Естествено има и негативи - чрез целувката се предават херпес, хепатит А
и В и други заразни болести, както и стотиците различни бактерии, но при
95% от тях не са опасни за здравето. Различни са целувките в разните краища
на света. И до днес няма обяснение защо хората са започнали да се целуват.
Твърди се, че в началото това е било знак на доверие. Няма сведения в Древен
Египет да е била използвана целувката като форма на общуване, римляните
пък се целували един друг по очите в знак на приветствие (обратно на руския обичай очите да се целуват при раздяла.) В средновековна Италия мъж,
целунал публично девойка, е бил длъжен да се ожени за нея. В Неапол пък
целуването на улицата в присъствието на висше духовно лице можело да
коства свободата и дори живота на виновника.
7 Юли 2021 година, Сряда,
Европейски ден на шоколада
Отбелязва се на 7 юли, защото на
тази дата през 1550 г. от Южна Америка в Испания е доставена първата
партида какаови зърна, затова и датата е избрана от Европейския съюз
за честване на неофициалния шоколадов празник. Ацтеките са първите
хора в света, които са произвеждали
хранителен продукт от какаото - наричат го „храна на боговете“. Думата
„какао“ идва от техния език, което
испанците възприемат и пренасят в Европа. Легендата гласи, че ацтеките
отглеждат какаовото дърво и то било свещено за тях, защото се считало за
подарък от бог Куатцекоатл. Зърната получени от неговия плод били ползвани
не само за обредни пожертвования, а и за платежно средство. Какаовите зърна
били ползвани за приготвянето на местно люто питие с много подправки,
което няма нищо общо с вкусът на днешното какао. Питието било приготвяно от вода, какао, царевица, ванилия и лют черен пипер. Когато испанските
„конквистадори“ (1519 г.) превземат Мексико и в съкровищните камери на
Монтесума II - последният ацтекски владетел, намират над 25 хиляди стот-

ници какао, които били заграбени и част от тях пренесени в Европа. Продуктът макар и
непознат се търгувал много скъпо и се заплащал в злато, има исторически свидетелства,
че цената на един роб „можела да достигне до 100 какаови зърна“. Първоначално, какаовите продукти основно напитки не са били подслаждани, а се консумирали „горчиви“.
Първото шоколадово блокче е направено едва през 1842 г. от Джон Кадбъри - (английски
квакер), на когото му хрумнало да направи твърд шоколад, едва по-късно в Швейцария,
Даниел Петер добавя мляко към шоколада и така създава продукта, днес познат като
млечен шоколад.
Имен ден празнуват:
Нели и Недялко На 7 юли имен ден
празнуват всички, които носят името
Неделя, Недялка, Неделчо, Недялко,
Неделина, Нешка, Нели и Делчо.
11 Юли 2021 година, Неделя,
Световен ден на населението
Отбелязва се от 1990 г. с решение 89/46
на Управителния съвет на Програмата
на ООН за развитие от 30 юни 1989г. по
повод ражда- нето на пет милиардния
жител на планетата (11 юли 1987).

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 02.07.2021 г.

Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 5 ɆȿɋɌȺ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ /
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɧɢ
ɉɨɦɨɳɧɢɤ-ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɭɱɟɛɧɨɩɪɟɞɦɟɬɢ (ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ
1
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɚɬɚ ɞɟɣɧɨɫɬ
"ɍɱɢɬɟɥ"),ȼɢɫɲɟ (ɉɪɨɮɢɫɢɨɧɚɥɧɚ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ "ɍɱɢɬɟɥ")
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ
ȼɢɫɲɟ / Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɚ ɮɢɥɨɥɨɝɢɹ (ɍɱɢɬɟɥ
1
ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɩɨ Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ, ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɢ
1
Ɇɨɞɟɥɢɟɪ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɨɛɥɟɤɥɚ
ɧɟɦɫɤɢ ɟɡɢɤ ɡɚ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɢ ɥɢɰɚ
ɌȿɅɄ/ɇȿɅɄ
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ, ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ, ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ ɡɚ
2
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɢ ɥɢɰɚ ɌȿɅɄ/ɇȿɅɄ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 73 ɆȿɋɌȺ
4
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ Ɉɫɧɨɜɧɨ
23 ɒɢɜɚɱ ɦ/ɞ ɨɛɥɟɤɥɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1
Ƚɥɚɞɚɱ
ɧɚɱɚɥɧɨ
2
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɴɬɪɭɞɧɢɤ
ɋɪɟɞɧɨ
9
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ȼɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
3
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1
Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɨɬ ɦɟɬɚɥ
ɋɪɟɞɧɨ
1
ɉɚɤɟɬɢɪɨɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
2
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
4
Ʉɪɨɹɱ, ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
10 ɒɢɜɚɱ
ɇɚɱɚɥɧɨ, Ɉɫɧɨɜɧɨ,ɋɪɟɞɧɨ
1
Ȼɚɪɦɚɧ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
5
ɋɟɪɜɢɬɶɨɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
5
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɤɭɯɧɹ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1
ɑɢɫɬɚɱ/ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
ɋɪɟɞɧɨ
1
Ɋɟɰɟɩɰɢɨɧɢɫɬ, ɯɨɬɟɥ
ɋɪɟɞɧɨ

ПРИТЧА: БРЕГЪТ НА РЕКАТА

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

Зимата била много сурова през онази година.
Имало големи дъждове и наводнения.
Един търговец пътувал към дома, когато видял
в долината пред себе си много хора да прекосяват
коритото на пресъхнала река. Знаел, че това е
опасно и изпратил слугата си да изтича и да каже
на хората бързо да излязат.
Но докато слугата стигне до тях, отекнал силен
грохот и прииждащата вода – бурна и пенлива –
отнесла мнозина.
Слугата и търговецът спасили толкова, колкото
могли. Когато ги извадили на брега на реката,
добрият търговец им дал топла храна и чай. Но
оцелелите не преставали да окайват за положението си, мърморели, че храната е блудкава и чаят
не им харесва.
Търговецът бил изумен, че след като са били
спасени от смърт, тези хора се окайват, вместо
да бъдат благодарни.
След малко един тибетски учител минал покрай
тях и му казал:
– Приятелю, хората така са свикнали с тревогите, че когато ги спасиш от удавяне и ги извадиш на
брега да се подсушат, те започват да се безпокоят

да не хванат настинка. Добре е, че си ги избавил
от последствията на глупостта им, но да очакваш
да се променят е неразумно.
Търговецът понечил да предложи чай на учителя, но той изчезнал и реката отново пресъхнала.
– Хората се тревожат, защото мислят, че така
трябва. – казал слугата на търговеца.
Двамата се засмели и продължили да седят на
брега, без да се безпокоят повече за оцелелите,
защото всичко било наред.

.

.
.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
К АКВО ДА НАПРАВЯ ,
АКО МИ ИЗТОЧАТ БАНКОВАТА КАРТА

При установяване на нерегламентирано изтеглена
сума от вашата банкова карта трябва незабавно да
уведомите банката. Ако някой е изтеглил пари от
вашата сметка без да сте му дали нито картата, нито
пинкода си, отидете до банката издател или се обадете
на телефона, изписан на
гърба на картата.
Банката на свой ред
ще блокира картата,
респективно – възможността за извършване на
по-нататъшни финансови операции с нея. След
като сте уведомили за
непозволената операция, банката е длъжна да проучи случая и да събере
информация отностно автентичността на транзакцията
и нейното точно регистриране.
Между 15 и 35 работни дни – това е срокът, в който
следва да получите отговор на вашата жалба, за да
разберете какво се е случило и дали парите ви ще бъдат възстановени. Добре е докато чакате решението на
банката, да намерите всички документи и да прочетете
общите условия. Там са описани вашите права и задължения, отговорността на банката и как тя процедира в
подобни случаи.
Ако източената сума e до 100 лева, за жалост ще понесете всички загуби. В случай че откраднатата сума
е по-голяма, банката ще ви я възстанови изцяло, ако се
докаже, че сте използвали картата си в съответствие с
условията, за които е издадена, предприели сте всички
необходими действия за запазване данните ѝ и веднага
след установяването на паричните липси по сметката
сте уведомили банката.
Важно е да не сте записали пинкода върху картата,
на листче в близост до нея, на стената до любимия ви
банкомат или нещо подобно – историята познава всякакви куриозни случаи. Пинкодът също така не трябва
да бъде споделян с никого, нито да бъде изписван в
съобщения по телефона, чиято история лесно може да
се проследи. Също така при въвеждането на пинкода е
добре да закривате цифрите с ръка.
Но дори да сте изпълнили всички тези условия,
много вероятно е да сте станали жертва на банкомат
със скимиращо устройство. Скимиращите устройства
са най-разпространеният и лесен начин за копиране
на информацията от вашата банкова карта. Те могат да
бъдат в различни форми, видове и марки и за съжаление
се разпознават изключително трудно.
Съгласно Закона за платежните услуги и платежните
системи, ако притежателят на банкова карта успее да
докаже, че транзакцията не е авторизирана от него, цялата отговорност се носи от банката, издател на картата.
В този най-благоприятен за вас сценарий доставчикът
на платежни услуги има задължението незабавно да
възстанови източените пари по сметката.
В някои случаи обаче банката отказва да възстанови
липсващите суми. Изложените мотиви обикновено са
свързани с проявена небрежност от страна на картодържателя, който едва ли не е съдействал на лицето,
разпоредило се със собствените му пари. Ако бъде
доказано, че картодържателят е причинил загубата чрез
измама, банката има право да сезира компетентните
органи за извършено престъпление.
Ако банката реши, че не сте съумели да си опазите
персоналните данни на дебитната карта и ви откаже
възстановяване, можете да отнесете въпроса си пред
Помирителната комисия за платежни спорове към
Комисията за защита на потребителите. Тя е орган за
алтернативно решаване на спорове като производството пред нея се развива извънсъдебно. Заявление до
Комисията можете да подадете и в случай че банката
не отговори на жалбата ви в законоустановения срок.
Има вариант и да подадете съдебен иск за липсващата
сума с добри шансове за решение във ваша полза. При
един евентуален съдебен процес, ответникът (банката)
носи доказателствената тежест за установяване на
измама, умисъл или груба небрежност от страна на
клиента си при боравенето с издадената му карта.
Доказването на вината на картодържателя на практика е сравнително трудно, тъй като банката няма как да
е наясно при какви условия и обстоятелства клиентът
е съхранявал картата и нейния пинкод. С други думи,
установяването на субективния елемент на поведението на лицето, като умисъл, груба небрежност или
измама, е почти невъзможно.

ОТ 1 ЮЛИ СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ
ЗА СТАРОСТ СТАВА 148,71 ЛВ.

От 1 юли Социалната пенсия за старост се увеличава
от 141,63 лв. на 148,71 лв.
Промяната ще доведе до ръст
на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй
като по закон техният размер
се определя в зависимост от социалната пенсия за
старост. Това са пенсиите за военна и гражданска
инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и
персоналната пенсия. Ще се повишат и размерите на
нормативно установените добавки към пенсиите - за
чужда помощ и за ветерани от войните.

НАПОМНЯМЕ ЗА НОВИТЕ ДДС
ПРАВИЛА ОТ 1 ЮЛИ
От 1 юли онлайн търговците ще могат да използват
електронна система за обслужване на едно гише - onestop shop (OSS). Чрез нея предприятията, извъpшвaщи
онлайн пpoдaжби могат дa ce peгиcтpиpaт за целите на
ДДС по електронен път в една държава членка за всички извършвани от тях вътреобщностни дистанционни
продажби на стоки и доставки на услуги към крайни
клиенти с място на изпълнение в друга държава членка. За новите специални режими онлайн търговците,
установени на територията на страната, могат да се
регистрират през Портала за електронни услуги на
НАП чрез квалифициран електронен подпис.
Обръщаме внимание, че в случаите, при които
фирма, която не е установена по седалище и адрес на
управление на територията на страната и е регистрирана по ЗДДС за целите на дистанционните продажба
на стоки и е избрала да се регистрира за „режим в
Съюза“ в държавата членка, в която е установена,
и е подала в тази държава членка до 30 юни 2021 г.
заявление за регистрация, следва да уведоми за този
избор по електронен път компетентната структура на
НАП. Срокът за това е 30 юни 2021 г., включително. В
случаите, в които фирмата е уведомила по електронен
път компетентната структура на НАП за регистрацията си за „режим в Съюза“ в държавата членка, в която е установена,
и иска да прекрати
регистрацията си
по чл. 98 или 100,
ал. 3 от ЗДДС, не е
необходимо да подава и заявление
за прекратяване
на регистрацията.
В този случай, в
7-дневен срок от
постъпване на уведомлението по електронен път,
Агенцията извършва проверка на основанието за дерегистрация. В случаите, когато е налице основание
за дерегистрация, то тя се счита от 30 юни 2021 г.
Напомняме, че когато бъде прекратена регистрация
по ЗДДС, заедно със справка-декларацията за последния данъчен период фирмата трябва да подаде и
протокол-опис за начисляване на данък по чл. 111 от
ЗДДС по образец.
Повече за новите правила за ДДС в електронната
търговия след 1 юли 2021 г. може да намерите в
обяснителни бележки, които имат за цел да осигурят
по-добро разбиране на някои части от законодателството на ЕС в областта на ДДС. Разяснения за новите
правила за ДДС може да намерите и във видеото в
канала на НАП в YouTube. Допълнителна информация
е достъпна и в рубриката „ДДС при електронна търговия в ЕС“ в сайта на Агенцията, както и на телефона
на Информационния център на НАП 0700 18 700, на
цена според тарифите на съответния оператор.
КАКВИ УСЛУГИ МОГА ДА ПОЛЗВАМ, АКО
ИМАМ ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС
В България оперират
няколко
компании, които
предлагат квалифициран електронен подпис, като
вариантите
са
два – или облачна
технология, чрез
която можем да използваме редица финансови институции без дори да стъпваме в офисите на компаниите, или чрез инсталация на допълнителен софтуер на личния ни компютър (познат като „КЕП на
флашка“), чрез който можем да платим данъците си
в НАП и да имаме достъп до личното си здравно досие, следователно – да получим сертификат, че сме
ваксинирани или преболедували Covid-19, който отваря вратите към пътешествия зад граница.
КЕП – електронен подпис и идентификатор
Две са компаниите, които предлагат „облачен“
КЕП – иновативна технология, която ни позволява
чрез идентификация от разстояние да подписваме
договори, макар и всички услуги заедно – идентификация и подпис, да изискват от нас един клик, то
зад технологията стоят доста услуги.
Ако ги използваме за отваряне на банкова сметка,
изтегляне на кредит от разстояние (например – кредит със селфи) или друг вид банкова услуга, този
подпис е интегриран в платформата, която банката
ни предлага.
Подобна е ситуацията и с другите видове финансови компании – например пенсионни дружества
или застрахователни компании. Това означава, че
самите компании са готови да заплатят за КЕП за
използването единствено на техните услуги, за да
може клиентът им да работи с тях.
Ако искаме да използваме същия КЕП за друг вид
услуги (извън тези на конкретната компания, например – банката, с която комуникираме през мобилния
си телефон), вече ще трябва да доплатим.
КЕП с допълнително USB устройство се предлага
от всички компании на пазара, но той е по-сложен за
опериране. Той обаче е ключът ни към работа с част
от държавните институции.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
До 10-ти юли:
ЮЛИ 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.

Въпрос: Имам входирано искане за възстановяване
на здравни осигуровки от Англия в РЗОК хххххх.
Месец декември 2020г., се изиска допълнителна
информация, която предоставих веднага и отново служителите входираха искането ми. Нямам
никакъв отговор от тогава, не са ми възстановени
здравните права, какво се случва? Защо шест месеца нямам никакъв отговор, нито обратна връзка?
Какви срокове има за тази процедура?
Отговор от НЗОК: В съответствие със Закона за
здравното осигуряване (ЗЗО), НЗОК/РЗОК издава документи, необходими съгласно правилата за координация
на системите за социална сигурност за упражняване на
здравноосигурителните права на лицата, в 30-дневен
срок от датата на подаване на искане/заявление от заинтересованите лица. В рамките на този срок НЗОК/
РЗОК е задължена и да обработи подаденото от Вас
заявление за изискване на документи от други здравни
институции/каси в ЕС.
В международен план обаче няма фиксиран срок
за получаване на отговор от чуждите осигурителни
институции.
Член 76 от Регламент (ЕО) № 883/2004 въвежда
задължение за сътрудничество между институциите
на държавите-членки, в частност параграф 4, изречение 2 постановява: „Институциите, в съответствие с
принципа за добра администрация, отговарят в разумен
срок на всички запитвания и в тази връзка предоставят
всякаква информация на съответните лица, необходима
за упражняване на предоставените им с настоящия
регламент права.“ Тази разпоредба има повече декларативен, отколкото задължителен характер, защото
зависи от добрата воля на институцията, която е отговорна за упражняването или удостоверяването на
осигурителни права.
В случая Ви съветваме да се свържете с британската
здравноосигурителна институция, тъй като имате право
да получите информация относно Вашия случай и от
нейна страна.
Въпрос: Останах с впечатление от медиите, че
поради удължаването на извънредната епидемиологична обстановка, лекарствата по рецептурна
книжка ще се отпускат както досега: без рецепта
от личния лекар и в същата аптека, от която е
отпуснато лекарството миналия месец. Но в посочената аптека ми казаха, че това вече не е така
и е необходима рецепта от личния лекар. Моля за
Вашето становище по въпроса.
Също така временно ми се намалява дозата по
едно от лекарствата -трябва ли да взема цялата
вписана доза в книжката или мога да взема по-малко
таблетки този месец?
Отговор от НЗОК: Информация по въпроса може да
се намери на интернет страницата на НЗОК (www.nhif.
bg) в рубрика „Новини от НЗОК“ с дата 04.06.2021г.
– „Удължава се облекченият режим за отпускане и
предписване на лекарства“.
1. Относно дозировката на конкретните лекарствени продукти, ангажимент на лекуващия лекар е да
предпише терапия, въз основа оценката на актуалното
състояние на пациента.
Уточняваме, че на интернет страницата на НЗОК
(www.nhif.bg), в линк „Лекарства, медицински изделия
и храни”, подлинк „Търговци на дребно – аптеки“ е
публикувана Инструкция № РД-16-28/27.05.2021 г. по
отпускане и изпълнение на електронно предписание на
лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Посочената
Инструкция урежда реда за отпускане на лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични храни.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КАК ДА СЕ ПОГРИЖИМ ЗА БЕЛИТЕ
ДРОБОВЕ СЛЕД ПРЕКАРАНА
ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ?

- С каква емоция е свързано
здравето на белите дробове?
В китайската традиционна медицина всеки орган в
тялото работи с друг, те са
ин-ян двойка, и обикновено
единият е кух, а другият е
плътен орган. Белите дробове
и дебелото черво работят заедно, за да ни помогнат да се
освободим от миналото, което се случва всеки ден през
дебелото черво и да приемем новото. Да вдишаме новото
бъдеще, новият живот, да вдъхваме с ентусиазъм това,
което животът ни поднася. Това е положителният аспект.
От друга страна обаче, емоциите, които блокират работата на белите дробове са мъка, тъга, скръб, апатия, и
депресия. Тези емоции, ако останат непреработени у нас,
се превръщат в депресия. Да, тези емоции са деструктивни, но са суровият материал, който да вземем и да
преобразуваме в положителни чувства.
- Кои симптоми още издават слабост на белите
дробове?
Не всички симптоми се свързват директно с определен
орган. Депресията, прекомерната тъга,проблеми с кожата
и косата- тези оплаквания не можем да ги отнесем веднага към слаба чи-енергия на белите дробове. Или студени
крайници, обилното изпотяване или ако не можем да се
изпотяваме, както и чести настинки, нисък имунитет.
Тези проблеми се забелязват при нашата аура.
Когато човек не може да пусне миналото, ако цикли едно
и също нещо, болки в кръста и коленете, хроничен запек
или диария, а също и подуване на корема. Тези оплаквания могат да са сигнал за проблеми с белите дробове.
- В случай на ковид-19 какво да направим?
Китайската традиционна медицина ни дава инструмент
за преобразуване на това, което ни разболява, докато
класическата медицина е ориентирана към външните
патогени - бацили, вируси, бактерии, които ни разболяват. Източната медицина казва, че за здравето е по-важна вътрешната среда: това са нашите мисли, емоции,
начинът ни на живот.
Ако ние не сме могли да преобразуваме страхът в бъбреците и тъгата в белите дробове, това може да създаде у
нас усещане за притиснатост, за фрустрация.
Много хора, които имат нужда от кислородно дишане и
трябва да постъпят в интензивните отделения, може би
преживяват паник атаки.
При кашлица и задух може да се направят няколко дихателни практики, които да помогнат.
Упражнение №1
Вдишаме, и издишаме, като си представяме, че сме зли
и съскаме като изкарваме целия въздух, и пъпът да отиде
навътре, като ръцете ни са активни, все едно придърпваме нещо към себе си.
В китайската медицина белите дробове и дебелото черво
са свързани с елемента метал и сезонът есен.
Програма за възстановяване след ковид-19 на известен
немски хомеопат.
Тя включва 4 Шуслерови соли (или минерални соли),
които е добре да има във всяка домашна аптечка.
- Шуслерова сол №3 и Шуслерова сол №6, които се прилагат за увеличаване на кислорода в тялото, и осигуряват
клетъчното дишане.
- Шуслерова сол №3 се грижи за транспортиране на
кислорода до клетките в тялото.
- Шуслерова сол №6 е позната като сол на детоксикацията, но тя много добре се грижи за усвояването на
кислорода.
Допълнителната полза от тях двете е, че подсилват
имунитета.Те могат да се вземат напр. сутрин.
Другата полезна комбинацияса Шуслерова сол №4 и
Тази терапия ще помогне белодробната лигавица да се
възстанови, особено след прекарана бронхопневмония,
независимо от нейния причинител.
За тези, които се интересуват повече могат да научат
повече за активните точки на белите дробове, използвани
от китайската традиционна медицина, както и т.нар сутрешен енергиен шот с изтупване на меридианите. Тези
упражнения могат да се правят и превантивно.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ЗАЩО И КОГА Е НЕОБХОДИМО РЪЧНО
ОПРАШВАНЕ НА РАСТЕНИЯТА?

Да се занимаваме с “пчелни работи” е трудна и отговорна работа, но често е наложителна. Причините за
това са няколко, а основната от тях – увеличаване на
добивите. Това е полезно както за любителите – така
и за професионалните градинари, а в процеса на натрупване на опит може да се роди ново хибридно разнообразие от зеленчуци или цветя.
Ръчното опрашване е прехвърляне на прашец от тичинките към плодниците на ръка – без участието на
насекоми опрашители. Целта е да се подпомогне репродуктивния процес, при който се образуват семена,
а без семена няма плод. Когато поленът попадне сам
върху репродуктивния орган на същия индивид, процесът се нарича самоопрашване.
Винаги е възможно да възникнат проблеми с опрашването и независимо от това, че растенията се развиват добре и цъфтят, но плододават незначително. В
тези случаи е необходима допълнителна намеса.
Има няколко причини, налагащи ръчно опрашване
на растенията:
1. При отсъствие на пчели или други опрашители
ръчното опрашване е задължително, защото няма реколта. Това е наложило създаването на специални сортове – такива са партенокарпните хибриди краставици,
които имат само женски цветове и не образуват семена.
2. Ръчно опрашване се прилага при създаване на хибриди, устойчиви на болести или постигане на други
генетични качества – процесът се нарича хибридизация.
3. Защита на растенията от самоопрашване, при което се съхранява чистотата на сортовете.
Ръчно опрашване на домати, пипер и патладжан
Най-лесният начин за опрашване на тези култури
при необходимост е да се разклати цялото растение.
Той се прилага и е ефективен при всички култури, които имат хермафродитни цветове – тичинки и плодници. Доматите, пиперът, патладжанът и много декоративни култури могат да се опрашват по този начин.
Обикновено вятърът или посещението на опрашители са достатъчни за опашването им, но при отглеждане в защитени места ( оранжерии, тераси, первази и
др.), където няма опрашители или са малко на брой,
тези растения се нуждаят от нашата помощ. Периодичното леко залюляване на храстите е достатъчно за
опрашването на хермафродитните култури – разклащането позволява полените да попаднат върху плодниците. Прието е, че най-доброто време за тази процедура е обедното, когато температурата на въздуха
е висока, а влажността е ниска. Специалистите са на
мнение, че опрашване може да се прави и сутрин, но
след изсъхване на росата.
Вторият начин е опрашване с четка. Могат да се
използват памучни тампони или пера, но всички те
трябва да бъдат сухи и чисти. Те имитират космите по
тялото на пчелата и са достатъчно ефективни.
Оригинален начин за опрашване е използване на
електрическа четка за зъби. Вибрацията на четката
имитира движението на крилата и освобождаването
на полените върху плодниците.
Ръчно опрашване на култури от сем. Тиквови
Културите от сем. Тиквови – тикви, краставици,
тиквички, дини и пъпеши образуват мъжки и женски
цветове на едно и също растение. В този случай опрашването е кръстосано и е по-сложно и трудно, защото прашецът от единия цвят трябва да се прехвърли
върху плодника на другия.
Културите от това семейство образуват най-напред
мъжки цветове, а женските се появяват по-късно, но за
да има опрашване е необходимо да са налични и двата
вида. След няколко докосвания трябва да се подновява
вземането на прашец. Мъжките цветове след отстраняване на венчелистчетата могат да се използват и
директно за опрашване – при тиквичките и тиквите е
възможно, защото цветовете са достатъчно големи.
Важно е да се знае, че прашецът от мъжките цветове запазва качествата си няколко дни при правилно
съхранение в хладилник – отворените мъжки цветове
се отрязват, натопяват се в съд с вода (като цветя във
ваза) и се поставят в хладилник. Така за няколко дни
могат да издържат до отваряне на женските цветове.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ЧАЙ КАРКАДЕ СЪСТАВ, ДЕЙСТВИЕ И ПОЛЗИ

Противно на мнението
на мнозина, приемащи,
че чай се пие само когато на човек му е студено
или пък е болен, се
оказва, че тази напитка е най-популярната
след водата, независимо дали е консумирана
топла или студена.
Чай се пие по целия свят - от най-затънтените африкански кътчета до Антарктида. И то всякакви чайове - и черни, и зелени, и
билкови чайове, и плодови. Универсална напитка, консумирана
от милиарди потребители.
Тук обаче ще се спрем на един по-особен вид чай, известен
като Каркаде.
Наричан от мнозина най-изисканият и нежен чай заради пурпурно червените му листенца, Каркадето се оказва, че служи не само
за наслада и за утоляване на жаждата, но има и многобройни
ползи за човешкото здраве.
Чаят Каркаде можете да срещнете и често и като чай от Хибискус или по-рядко като Розел. Предлага се под формата на
пакетчета, насипно или дори като хранителна добавка. Добре
познат е на хората, които са с високо кръвно налягане, защото
той доказано го понижава и то често, без да се налага прием на
синтетични медикаменти.
В състава на чая Каркаде влизат множество антиоксиданти,
както и антоцианини, каквито съдържат боровинките и малините.
Той е нискокалоричен, не съдържа кофеин е доказал лечебните
си свойства.
Освен за регулиране на кръвното налягане, чаят Каркаде се
използва и за регулиране на храносмилателната система, за
отслабване, срещу стомашни болки (действа обезболяващо и
по време на менструален цикъл), има противовъзпалителни и
антибактериални свойства. Последни проучвания сочат, че той
дори намалява риска от рак.
Както с всеки един чай, така и с хибискус, трябва да внимавате
да не прекалявате. За всички гореизброени ползи от каркадето
е достатъчно да консумирате по 1- 2 ч.ч. дневно. При по-продължителна употреба, както и при надвишаване на дозата,
има опасност да стане токсичен за черния дроб и тестисите.
Също така не се препоръчва консумацията му от бременни и
кърмещи жени.
Като за финал на статията ще добавим, че листенцата на
Каркадето не трябва да се киснат прекалено дълго във вода,
както и самата вода да не вряща, защото по този начин се губят
полезните му съставки. Според някои проучвания, касаещи свойствата на чая да понижава кръвното налягане, дори е по-добре
Каркадето да се накисва в студена (хладка), а не в гореща вода.

ЩРУДЕЛ С ЯБЪЛКИ И ОРЕХИ

Продукти:
1 пакет точени кори (400 г), 2 големи ябълки, 50–80г
орехови ядки, 4–5 с. л. захар, 2 с. л. галета, 1/2 ч. л.
канела, масло за намазване, пудра захар за поръсване
Начин на приготвяне:
Ябълките се почистват,
настъргват се на ренде, поръсват се с едро смлените
орехови ядки, захарта, канелата и се разбъркват добре.
Корите се разстилат на
кухненски плот. Три-четири
от тях се подреждат една върху друга, като всеки лист
обилно се намаслява с разтопено масло и се прегъва
на две, тоест получават се 6–8-пластова кора.
От корите и плънката се навиват рула, чиито краища
се притискат, за да се запечатат. Готовите щрудели се
прехвърлят в намаслена тава, като по повърхността
им се правят малки разрези.
Пекат се до зачервяване във фурна на температура
200 градуса, след което се поръсват с пудра захар и
се сервират.
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!

Малко камилче се приближава до майка си:
-Мамо, мамо! Защо ние камилите имаме такива
големи крака, с такива големи стъпала?
-Ами защото сине, ние живеем в пустинята и така,
с такива големи крака, можем да ходим по-лесно
по пясъка.
-А защо имаме такива гърбици на гърба?
-Ами защото ние сме корабите на пустинята. Ние
можем дълго да ходим в пустинята без вода и храна и
в гърбиците съхраняваме нашите запаси. Тези запаси
ни спасяват да не умрем в пустинята от глад и жажда.
-Ама, мамо? Последен въпрос. Защо всичките
тези глупости са ни нужни, при условие че живеем
в зоопарка.

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

