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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

СЪБИРАНЕ ПО СЛУЧАЙ 8-МИ МАРТ - ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 3-ТИ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЖЕНАТА МАРТ В С. ГЪРМЕН
По случай 8-ми
март – Международния
ден на жената, г-жа
Минка
Капитанова,
бе гост на жените от
пенсионерски клуб с.
Гърмен. Събирането
се състоя на 7-ми
март във Вила „Рай“
с. Огняново. Жените
от
пенсионерския
клуб в Гърмен със
закачливото
име
„Крачка по крачка
–
към
стотачка“
подариха на г-жа Капитанова бяла бегония, а тя от своя страна ги зарадва
с по една красива червена циклама, като им пожела много здраве и
дълголетие, да бъдат горди, смели и уверени, да съхранят женствеността
и лъчезарността си, да обичат и да бъдат обичани!

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР
СиБанк и ДЗИ организират обучителни семинари в цялата
страна за земеделските производители, на които ще бъдат
представени новите правила на финансиране отЕвропейския
съюз. Целта на проекта е по региони земеделските производители
дабъдат информирани за новите правила и изисквания на
Общата селскостопанска политика на ЕС - Директни плащания и
Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Агрофорумът
ще се проведе на 17 март 2015г., вторник, в зала „22 Септември“,
Община Благоевград.

На 3-ти март тържествено
бе отбелязан Националния
празник в с. Гърмен. В 18.30
часа бе вдигнато държавното
знаме на Република България
от г-жа Минка Капитанова
– Кмет на община Гърмен,
след
което
тържеството
продължи
с
празнична
програма представена от
децата от СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ с. Гърмен.
По отколешна традиция на
площада бе запален огън,
след което небето над Гърмен
бе осветено от многоминутна
заря, в памет на загиналите за
свободата на България.

ПОКАНА
В Областна администрация Благоевград се получи информация от
Министерство на икономиката за проведена среща между посланика
на Република България в Токио г-н Георги Василев и пезидента на
японската компания „Мейджи” АД г-н Кадзуо Кавамура, на която е
постигнато съгласие компанията да започне проучване на възможности
за инвестиции в България.
В периода 7-9 април 2015 г. е планирано посещение на Президента на
компанията г-н Кадзуо Кавамура в България, по време на което ще бъдат
обсъждани конкретни български проекти и предложения за инвестиции.
Сферите в които „Мейджи” АД оперира са:
- Производство на здравословни храни и хранителни добавки;
- Производство на детски храни;
- Производство на сладкарски изделия;
- Производство на шоколад и шоколадови изделия;
- Производство на фармацевтични продукти (генерични лекарства,
лекарствени средства за ветеринарната медицина и химикали с употреба
в земеделието).
В тази връзка и предвид възможноста за реализиране на инвестиции
на територията на област Благоевград, информираме заинтерасованите
страни, при наличие на интерес да представите конкретни предложения
и проекти на адреса на Областна администрация Благоевград и
по електронен път на: r.radeva@mee.government.bg иk.krumova@
bl.government.bg
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НОВИНИ

ВЪРНАХА ЕООД КАТО ДОПУСТИМ БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНИ
СУБСИДИИ
ЗА
ЖИВОТНИ - БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ КАТО
ПО МЯРКА 6.1 - МЛАД ФЕРМЕР
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
В случай, че младия земеделски
стопанин не се е установил
като единствен ръководител на
стопанството, той може да получи
финансова помощ, при положение,
че
всички
ръководители
на
земеделското стопанство отговарят
на определението за млад земеделски
стопанин

В последния вариант на Програмата
за развитие на селските райони 20142020, която бе изпратена на 26-и
Февруари в Брюксел, отново се връща
опцията ЕООД да бъде допустим
бенефициент по мярка 6.1 Млад фермер.
В случай, че младия земеделски
стопанин не се е установил като
единствен ръководител на стопанството,
той може да получи финансова помощ,
при положение, че всички ръководители
на земеделското стопанство отговарят
на определението за млад земеделски
стопанин. Във всички случаи контролът
върху стопанството се упражнява
от младия земеделски стопанин. В
случай, че подпомагането се отнася
до
стопанство,
притежавано
от
юридическо лице, младият земеделски
стопанин
трябва
да
упражнява
ефективен и дългосрочен контрол върху
юридическото лице по отношение на
решенията, свързани с управлението,
ползите и финансовите рискове.
Изискване към бенефициентите
по мярка 6.1 е да имат Стандартен
производствен обем (СПО) между 8000
и 16 000 евро, който отговаря на средната
стойност за даден район за всеки един
земеделски продукт. Всяка земя, която
се взима предвид при определяне на
първоначалните минимални СПО да е с
представен документ за собственост и/
или договор за аренда/наем с минимален
срок от 5 години.
Когато кандидатът не покрива
изискванията за професионални умения
и познания, може да бъде одобрен
при условие, че поеме ангажимент в
бизнес плана, в рамките на 36 месеца
от момента на вземане на решение за
отпускане на помощта, да покрие тези
изисквания.
Подпомагането се предоставя само
при представен бизнес план, като
изпълнението на този бизнес план
трябва да започне в рамките на 9 месеца
считано от датата на решението за
отпускане на помощта.
В процесът на оценка проектите се
класират и се дава приоритет на:
- Проекти, които се изпълняват
от
бенефициенти,
които
имат
завършено средно и/или висше
образование в областта на селското
стопанство, ветеринарната медицина

или икономическо образование със
земеделска насоченост;
- Проекти, които се изпълняват в
сектор „Животновъдство”
- Проекти, които се изпълняват в
сектор „Плодове и зеленчуци”
- Проекти на млади фермери, чиито
стопанства са в процес на преход
към биологично производство или
са
преминали
към
биологично
производство
на
земеделски продукти
и храни по смисъла
на Регламент на
Съвета (ЕО) №
834/2007 от 28 юни
2007 г. относно
биологичното
производство
и
етикетирането
на
биологични
продукти и за отмяна
на Регламент (ЕИО)
2092/91.
- Проекти на
млади
фермери,
които
създават
заетост
и
нови
работни места
Комбиниране на мярка 6.1 (Млад
фермер) с други мерки
Заявлението по мярката може да
даде възможност на младия земеделски
стопанин да кандидатства и по други
мерки от програмата, в това число мярка
4, подмярка 6.4. Подаденото заявление
ще бъде оценявано в съответствие с
критериите за допустимост и подбор
на правилата и разпоредбите на
съответната мярка.
Контрол по мярка 6.1 ще се извършва
чрез посещения и проверки
Проблемът свързан със закъснения
в обработката на заявленията за
подпомагане и плащане ще бъде
предотвратен, чрез децентрализирането
й. Опитът от прилагане на мярка
112
„Създаване
на
стопанства
на млади фермери“ показва, че
децентрализирането
й
съкращава
времето на обработка на документите
и се рационализират процедурите за
контрол, като се премахват дублиращите
проверки, чрез което се намалява
значително времето за обработка на
заявленията.
Българските власти ще извършват
посещения и проверки на място на
одобрени млади земеделски стопани.
Посещенията и проверките ще бъдат
осъществени на база риск анализ всяка
стопанска година, с цел правилното
изпълнение
на
бизнес
плана.
Проверките включват както системни
административни проверки на всички
заявления за подпомагане, така и
проверки на място.
Младият земеделски стопанин не е
допустим за второ плащане, ако:
- не е покрил изискванията за
професионални умения и познания в
рамките на 36 месеца от момента на
вземане на решение за отпускане на
помощта;
- не е изпълнил всички заложени в
бизнес плана дейности, инвестиции
и цели към периода на проверка.В
случай на възникване на форсмажорни
обстоятелства водещи до неизпълнение
на договорни задължения, ползвателят
не възстановява получената на първо
плащане финансова помощ, но е
недопустим за второ.

Животновъдите, които заявяват подпомагане само
за преходна национална помощ от 2015 година, не са
задължени да се регистрират като земеделски стопани

Това е посочено в Ръководството на Министерството на
земеделието и храните за прилагане на новите схеми за
директни плащания и преходна национална помощ от 2015
година.
Две са схемите за преходна национална помощ за животни,
които ще се прилагат до 2020 година - схемата за преходна
национална помощ за говеда (необвързана с производството)
за фермери, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали 10
или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани
в Системата за идентификация на животните и регистрация на
животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност
на храните, и продължават да извършват земеделска дейност
и които към последния ден за подаване на заявленията за
подпомагане от текущата кампания (09 юни 2015г.), отглеждат
в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни,
отглеждани към 28 февруари 2009 г.
Втората схема е преходна национална помощ за овце-майки
и/или кози-майки и от нея могат да се възползват животновъди,
които отглеждат в стопанствата си: 50 или повече овце-майки,
или 50 или повече кози-майки, или 50 или повече овце-майки
и/или кози-майки, регистрирани в Информационната система
на БАБХ.

ВЛЕЗЕ В СИЛА ЗАБРАНАТА ЗА ИЗНОС
НА НЕОБРАБОТЕНА ДЪРВЕСИНА

Министър Десислава Танева е
издала забранителна заповед за
износ на необработена дървесина.
Мярката срещу незаконната сеч е
част от пакет от законодателни
мерки за подобряване на контрола
в горския сектор, който представи
Министерството на земеделието
и храните днес на кръгла маса “Нормативни промени в горския
сектор за подобряване на контрола”.
Заповедта е от 4 март, посочи министър Танева. Тя обаче
отбеляза, че борбата с незаконните сечи може да бъде ефективна
само ако има подкрепата на обществото и всички институции.
Конкретните мерки и тяхното изпълнение представи
ресорният зам.-министър Георги Костов. Сред тях са
ограничаване на изсичането в кратък период на малките
частни горски парцели (това засяга над 1,5 млн. собственици
и над 2 млн. парцела); регулиране на поземлените отношения
и многофункционалното ползване на земите в съответствие
с приоритетите на националната и Общата селскостопанска
програма (ОСП); изясняване на начините за стопанисване
на териториите предвид разнопосочна практика в момента
и възможностите за извършване на голи сечи (почистване)
на земеделски имоти без контрол и санкции; повишаване на
нивото и квалификацията на лицата, притежаващи висше
или средно лесовъдско образование, които упражняват
лесовъдска практика; въвеждане на допълнителни законови
изисквания към операторите в горите и служителите по горите
с цел ограничаване на незаконните практики; неизбежност на
наказанието за нарушителите”, като за целта се предвиждат
промени в Наказателния кодекс и в Закона за административните
нарушения и наказания.
От МЗХ предлагат и промени в Наредба №1 за контрол
и опазване на горските територии, в Наредба за сечите в
горските територии, както и в Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейностите в горските територии
и за продажбата на дървесина и недървесни продукти. С
постановление на Министерски съвет ще бъдат включени нови
103 хиляди хектара държавни гори в категорията “защитени
гори”, като това ще бъдат гори, разположени на силно наклонени
терени, във водосбори, около водни течения, инфраструктурни
съоръжения и населени места.
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ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

НОВ БЪЛГАРСКИ САЙТ НИ ПАЗИ ОТ УЛОВКИТЕ СЪС
СИТЕН ШРИФТ В ДОГОВОРИТЕ

Стартира новаторският проект
„dogovor.at: знам какво подписвам”
– онлайн платформа със социална
насоченост, която цели да развие
гражданското общество в страната ни.
Проектът ще помага на гражданите
по две основни линии: „превеждане”
на общите условия (ОУ) на
организациите в България на език
достъпен за гражданите; и създаване и
поддържане на качествени и актуални
типови договори. Екипът на dogovor.
at е съставен от опитни юристи, които
могат да видят грешките в масово
достъпните образци на документи в
интернет, повечето от които са с доста
грешки и/или неактуални и могат да
доведат до загуба на време, пари, а
дори и по-сериозни проблеми.
Новата онлайн платформа е място, където хората с познания в юридическата сфера
ще могат да създават иновативни юридически документи с високо качество, безплатни
за използване от страна на гражданите с добавена стойност „превод” на юридическите
текстове към тях. Втората посока на развитие на идеята е свързана с една от най-големите
лъжи в световен мащаб – „прочетох и се съгласявам с общите условия…”, а именно
„преведните общи условия” на редица големи организации в страната, с които всеки
от нас ежедневно контактува. Всъщност ОУ са документите, които най-често уреждат
в детайли отношенията ни с организации като мобилни оператори, банки и др., с които
имаме отношения в ежедневието.
От dogovor.at си поставят амбициозната цел да „преведат” ОУ на всички тези организации
на разбираем за хората без юридическо образование език, за да може всеки да поеме
контрола в свои ръце и да знае правата и задълженията си. Уебсайтът дава информация
по основни права и насрещните им задължения във връзка с конкретни, често срещани
юридически документи на разбираем език. Платформата не предоставя юридически
консултации, като се явява добавена стойност за гражданите. Проектът се осъществява
чрез Фондация „Лаборатория за гражданска активност” като визията е Лабораторията,
както и dogovor.at, да се превърнат в платформи за реализация и на други идеи, които имат
за своя мисия развитие на гражданското общество в страната ни.

ПЛАЩАМЕ НАВСЯКЪДЕ С БЕЗКОНТАКТНИ КАРТИ
От 1 юли 2015 г. всички
ново
инсталирани
ПОС
терминали в България ще
предоставят възможност за
безконтактни плащания, а до
2018 г. всички ПОС в страната
трябва да разполагат с тази
услуга. Към момента общо
14 банки, опериращи у нас,
издават безконтактни карти
MasterCard и Maestro.
През
последното
тримесечие на 2014 г.
безконтактните транзакции в
Европа са нараснали със 174%
на годишна база, а хората, ползващи възможности за безконтактно плащане, са увеличили
използването на този вид услуга с 20%.
Европейците все по-често използват услугите за безконтактни плащания: в Чехия 52%
от транзакциите в магазини са безконтактни, в Полша са 33%, в Унгария 18%, а в Словакия
17%.
Средно 73% от потребителите в Германия, Полша, Испания и Великобритания смятат,
че мобилният телефон е удобно устройство за безконтактни плащания. 42% от жителите
на Полша предпочитат да плащат безконтактно чрез техните смартфони.

КАМПАНИЯТА ПО ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2015
ЗАПОЧВА ОТ 1 МАРТ!

Стопаните, които не са регистрирани
по Наредба 3 на МЗХ като земеделски
производители, няма да имат право да
кандидатстват за директни плащания
или т.нар. евро- пейски субсидии.
„Бъдете така добри, имате още време,
отидете в съот- ветната общинска
служба, подайте си документите и
се регистрирайте като Земеделски
производител, за да си вземете зеленото
картонче“. Разходите за осигуровки на
година са около 1000 лв., като пенсионерите не заплащат осигуровки за пенсия, а само
здравни. Второто важно условия за директните плащания е правното основание за земята.
Това означава, ако земята е собствена да се представи нотариален акт за собственост, ако
е наследствена да се представи удостоверение за на- следници или ако е под наем да се
представи договор за наем. Така в случай, че има презастъпване, службите ще си направят
съответните проверки“.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
МАРТ 2015 г.
До 14-ти март:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за
данъчния период – месец февруари.
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 февруари.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат
декларации – пристигания/изпращания за месец
февруари 2013 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление
за неподаване на месечни декларации за февруари 2013
г.
До 15-ти март:
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на
фискални устройства за разчетени фискални памети
през месец февруари
2. 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 февруари
До 20-ти март:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат
декларации – пристигания/изпращания за месец
февруари 2013 г., за новорегистрираните Интрастат
оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти март:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък,
удържан през месец февруари за доходи от трудови
правоотношения.
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък,
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху
брутния размер на сумата от частичните плащания,
направени през месец февруари, когато пълният размер
на начислените от работодателя доходи от трудово
правоотношение за този месец не е изплатен до 25 март.
До 31-ви март:
ЗДДФЛ
Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ по електронен път (с ПИК или с електронен
подпис) за доходи, придобити през предходната година,
с цел ползване на отстъпка от 5 на сто върху дължимия
по декларацията данък.
ЗКПО
1. Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на
дължимия годишен корпоративен данък за предходната
година.
2. Подаване на годишната данъчна декларация и
внасяне на дължимия данък за предходната година от
бюджетните предприятия. .
3. Подаване на годишната данъчна декларация и
внасяне на дължимия данък за предходната година от
лицата, извършващи морско търговско корабоплаване,
които за дейността си от опериране на кораби вместо с
корпоративен данък се облагат с данък върху дейността
от опериране на кораби.
4. Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне
на дължимия данък върху помощните и спомагателните
дейности по смисъла на Закона за хазарта за предходната
година от организаторите на хазартни игри.
5. Внасяне на данъка върху разходите, дължим за
предходната година

ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
МАРТ 2015 г.
до 25 март
> за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално
осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през
месец Февруари възнаграждения, които се отнасят за
труд, положен през месец Февруари 2015 г. > за лицата
по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху
допълнителни доходи от трудо- ва дейност (например
допълнителни трудови възна- граждения за постигнати
резултати) начислени или изплатени след 25 Февруари
2015 г., отнасящи се за труд положен през месец
Януари 2015 г. > за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса
за социално осигуряване, върху допълнителни доходи
от трудо- ва дейност (например допълнителни трудови
възна- граждения за постигнати резултати) начислени
или изплатени през месец Февруари 2015 г., отнасящи
се за труд положен преди месец Януари 2015 г. > за
лицата, чието недопускане или отстраняване от работа
е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през
месец Февруари 2015 г

4

ПОЛЕЗНА

ИНФОРМАЦИЯ

Директни плащания 2015: Какви са Директни плащания за овце и кози – какви са
изискванията за млади земеделски стопани? условията за субсидии?
За разлика от мерките за подпомагане на млади фермери по
Програмата за развитие на селските райони, подпомагането е на
годишна база
Схемата за млади
земеделски стопани
е част от пакета за
директни плащания
и ще се прилага
за първи път през
кампания 2015. За
разлика от мерките
за подпомагане на
млади
фермери
по
Програмата
за
развитие
на
селските
райони,
подпомагането
е
на годишна база.
Кандидатите трябва
да декларират площи
по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за
подпомагане, като субсидия се отпуска за първите до 30 ха допустими
площи по СЕПП.
1) Възраст:
Допустими кандидати по схемата са млади земеделски стопани на
възраст до 40 г. в годината на заявяване на участие по схемата. Това
означава, че за кампания 2015 по схемата могат да участват родените
през 1975 г. (независимо през кой месец на годината) или след тази
година.
2) Участници:
По схемата могат да кандидатстват както физически, така и
юридически лица. Условието за участие на юридически лица е
ефективният и дългосрочен контрол по отношение на решенията,
свързани с управлението, ползите и финансовите рискове, да се
упражнява от физическо лице на възраст до 40 години. Физически
лица упражняват ефективен и дългосрочен контрол върху юридическо
лице по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и
финансовите рискове, ако през първата година, в която юридическото
лице подава заявление за плащане по схемата:
а) са управители или председатели и/или са повече от половината от
членовете на управителния орган на дружеството или кооперацията и
б) притежават повече от половината от гласовете в общото събрание
на дружеството или кооперацията; или
в) са повече от половината от неограничено отговорните
съдружници, които управляват дружеството; или
г) притежават капитала на еднолично търговско дружество.
3) Период на подпомагане
Стопанството трябва да е създадено преди не повече от 5 години
преди кандидатстването по схемата. За създаване на стопанството се
отчита:
- датата на регистрация на кандидата за първи път като земеделски
стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г.;
- датата на подаване от кандидата на заявление за подпомагане;
- датата на започване на осигуряване на кандидата като земеделски
производители, в случай че се осигурява като такъв;
- датата на вписване в регистъра по чл. 137, ал. 6 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
4) Документи
Кандидатите трябва да предоставят до 1 декември на годината
на подаване на заявлението в съответната областна дирекция на
ДФ „Земеделие“, в която е подадено заявлението, един от следните
документи за придобити професионални умения и познания:
а) завършено средно образование в областта на селското стопанство
или ветеринарната медицина, и/или
б) завършено средно икономическо образование със земеделска
насоченост, и/или
в) завършено висше образование в областта на селското стопанство
или ветеринарната медицина, и/или
г) завършено висше икономическо образование със земеделска
насоченост, и/или
д) удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или
свидетелство за получена степен на професионална квалификация в
областта на селското стопанство.
Плащането по схемата е надбавка от 25% от плащането на хектар
по СЕПП.

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за
овце-майки и/или кози-майки имат физически и юридически лица,
регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството
си от 10 до 49 (включително) овце-майки и/или кози-майки
Право на подпомагане по схемата
за обвързано подпомагане за овцемайки и/или кози-майки имат
физически и юридически лица,
регистрирани като земеделски
стопани, които отглеждат в
стопанството си:
- от 10 до 49 (включително) овцемайки, или
- от 10 до 49 (включително) козимайки, или
- от 10 до 49(включително) овце-майки и кози-майки.
Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на
името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската
дейност, вписани в Интегрираната информационна система на Българската
агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Овца-майка или коза-майка е всяко женско животно от рода на овцете или
козите, родило поне веднъж, или на възраст най-малко една година.
За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. да са идентифицирани с две идентични индивидуални ушни марки,
в т.ч. животните, родени след 31.12.2009 г., да са идентифицирани с ушни
марки, както следва: с обикновена ушна марка на едното ухо и с електронна
ушна марка на другото ухо, с еднакъв идентификационен номер;
2. да са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;
3. да са вписани в регистъра на стопанството.
Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ
последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
За Кампания 2015 г. периодът на задържане на животните е от 10 юни
(включително) до 28 август (включително) 2015 г.
Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други
животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по съответната схема
към момента на замяната, при условие че извършат замяната на овцетемайки или козите-майки в срок до 10 дни от края на събитието, което я е
наложило, и заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната
в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в
областната дирекция на Държавен фонд “Земеделие” извършената замяна.

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 09.03.2015 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
Телефон за връзка: 0751/61261

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
1
Учител детска градина
Висше образование
1
Учител, ИТ
Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 87 МЕСТА
21
Шивачи
Основно образование
26
Шивачи, мъжко, дамсно облекло
Основно образование
15
Гладачи
Основно образование
4
Машинни оператори шиене
Основно образование
2
Машинен оператор шиене на обувки Основно образование
2
Шивачи на обувки
Основно образование
2
Общи работници
Основно образование
1
Читалищен секретар
Средно образование
1
Кредитен специалист, банка
Средно образование
1
Машинен оператор кроене
Основно образование
1
Специалист
Средно образование
2
Общи работници в промишлеността
Основно образование
1
Машинен оператор, циркуляр
Основно образование
1
Камериерки
Основно образование
1
Чистач, производствени помещения
Основно образование
2
Работници, спомагателни дейности
Основно образование
1
Техник, шивашко производство
Средно образование
1
Механик, промишлено производство Средно образование
2
Кроячи, текстил
Основно образование

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Гърмен на служебния ни телефон:
07523/20-40 и 07523/20-47 или на адрес: с. Гърмен, ул. “Първа“ №35
както и на e-mail: obs_garmen@bitex.bg

