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ОБЩИНСКИ   НОВИНИ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ХОТЕЛИЕРИ И 
РЕСТОРАНТЬОРИ !

ОБЩИНА ГЪРМЕН уведомява всички хотелиери и ресторантьори, че 
на основание чл.133, ал.2 от Закона за туризма (в сила от 26.03.2013 г., 
обн.ДВ бр.30 от 26 март 2013г.) срока на издадените удостоверения за 
определена категория на туристически обекти е 5 (пет) години. По този 
начин всички обекти трябва да подновят своята категория.

В изпълнение на §5 от Преходните и заключителни разпоредби, 
подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила 
на закона туристически обекти се извършва, както следва:

1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. - през 
2014 г.;

2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. - през 
2015 г.;

3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. - през 
2016 г.;

4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. - през 2017 г.;
5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. - през 2018 г.;
6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. - през 2019 г.
Подаването на документи е до 3 месеца преди изтичането на настоящата 

категория 

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ “НОВИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“

Уважаеми жители на община Гърмен,
Стартира изпълнението на проект 

„Нови възможности за грижа”, 
финансиран по Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2014-
2020 г. чрез Агенцията за социално 
подпомагане.

Подаването на заявления от кандидат-
потребителите и кандидатите за лични 
асистенти ще започне от 27.03.2015 г. 
Срокът за подаване на заявления е 10 

работни дни, т.е. крайният срок е 09.04.2015 г. Заявленията се приемат в 
община Гърмен, отдел „Програми на ЕС”, ет. 3, стая 15.

СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ 
СЛУЖИТЕЛИ В ОБЩИНА ГЪРМЕН 

На 04.03.2015 
г. (сряда) в 
З а с е д а т е л н а т а 
зала на общинска 
админист рация 
село Гърмен 
стартира обучение 
по „Общуване на 
гръцки език” по 
проект „Прогрес 
чрез обучения на 
служителите на 
община Гърмен“. 
Проекът е 
финансиран от ОП 

„Административен капацитет“ по Приоритетна ос ІІ „Управление на 
човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна 
държавна администрация”

Обучението е във връзка с изпълнението на Дейност 3: „Провеждане на 
обучения за развитие на ключови компетенции”

Дейността се състои в провеждане на 7 обучения за развиване по ключови 
компетентности на 70 общинските служители от община Гърмен.

В обучението по „Общуване на гръцки език” ще се обучат 30 участника  
в рамките на 15 дни, които ще получат сертификати.

Участниците в обучението ще имат възможност да получат знания за 
общуване на гръцки език, което ще подобри тяхната работа във връзка 
с изпълнението на проекти и трансгранични инициативи със съседна 
Република Гърция.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ 
ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИ!
Всички тютюнопроизводители които подават заявление за субсидии за 
референтен период 2007-2009 г. трябва да отговорят на поне едно от 
следните условия;
1. Да са регистрирани земеделски произведители /да имат актуално 
зелено картонче/
2. Да притежават поне едно животно, регистрирано във ВетИС /с 
ушна марка регистрирано при ветеринарния лекар, пчелно семейство 
или животновъден обект/
3. Да имат регистриран в общинска служба земеделие имот поне 1 
дка с нотариален акт или договор за наем.

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА 
ГЪРМЕН 14-18 АПРИЛ 2015 Г.
11 април
 - 10.00 часа – Поход до „Язовира”, над с. Хвостяне
14 април /вторник/ с. Гърмен
 - 10.00 часа – Официално откриване на празниците – площада
 - от 14-17 април – Конкурс за рисунка „Да спасим планетата земя” – 
библиотеката
 - 18.30 часа – Среща с писателката Надежда Захариева – кафе „Атлас”
15 април /сряда/ с. Гърмен
 - 17.00 часа – Среща с писателката Евгения Йорданова – кафе „Атлас”
с. Долно Дряново
 - 16.00 часа – Музика на площада
с. Огняново
 - 17.30 часа – Музикална програма – площада
16 април /четвъртък/ с. Гърмен
 - 16.00 часа – Детско шоу „Мини мис и мистър Пролет” и Талантите на 
Гърмен – на площада.
с. Осиково
 - 19.00 часа – Музика на площада
с. Дъбница
 - 10.00 часа – Състезание с велосипеди - парка
 - 16.00 часа – Кулинарна изложба – площада
 - 17.00 часа – Музикална програма – читалището
 - 19.00 часа -  Музика на площада
17 април /петък/ с. Рибново
 - 10.00 часа – Футбол – стадиона
 - 14.00 часа – Музика – на площада
с. Гърмен
 - 18.30 часа – Парадно шествие с участниците в VI-я Международен 
фолклорен фестивал „Да пеем и танцуваме заедно” – от Никополис ад 
Нестум до площада
 - 19.30 часа – Откриване на фестивала
 - 19.40 часа – Концертна програма на фолклорните групи от България
18 април /събота/ с. Гърмен
 - 10.00 часа – Състезание по ловна стрелба – гробището
с. Огняново
 - 12.00 часа – Шахматен турнир в памет на Стилян Стругов – хотел 
„Чинара”
с. Гърмен
 - 18.00 часа – Среща на кмета на общината с ръководителите на 
фолклорните групи
 - 18.30 часа – Тържествено закриване на празниците на общината с 
концерт на фолклорните групи от чужбина
 - 21.00 часа – Заря
19 април /неделя/ с. Дебрен
 - 10.00 часа – Програма от ОУ с. Дебрен
 - 12.00 часа – Музикална програма
 - 15.00 часа – Народни борби – деца и юноши
 - 16.00 часа – Народни хора и веселие
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ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 

АПРИЛ 2015 г. 
До 10-ти април: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от 
организатори на хазартни игри и от оператори на 
телефонна или друга електронна съобщителна услуга 
за проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
До 14-ти април: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец март.
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 март.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации -  пристигания/изпращания за месец март 
2013 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление 
за неподаване на месечни декларации за март 2013 г.
До 15-ти април: 
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за корпоративния 
данък за януари, февруари, март и април по Закона за 
корпоративното подоходно облагане. 
2.   Тримесечните авансови вноски за първо тримесечие 
за корпоративния данък по Закона за корпоративното 
подоходно облагане.
3.   Деклариране и внасяне на данъка за първо тримесечие 
върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и 
игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 
фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец март
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 март
ЗДДФЛ
1. Издаване на служебните бележки по чл. 45, ал. 4 и 7 
от ЗДДФЛ (образец 3) за изплатени през предходната 
година доходи от друга стопанска дейност, от наем и 
друго възмездно предоставяне за ползване на права или 
имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, ако 
лицето не е поискало издаването им преди тази дата.

ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР 
АПРИЛ 2015 г.

до 25 април (първият работен ден след 25 април 2015 г. 
е 27 април 2015 г.)
 за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване, върху получените, включително 
начислените и неизплатените или върху неначислени 
през месец Март възнаграждения, които се отнасят за 
труд, положен през месец Март 2015 г. 
 за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване, върху допълнителни доходи от 
трудова дейност (например допълнителни трудови 
възнаграждения за постигнати резултати) начислени 
или изплатени след 25 Март 2015 г., отнасящи се за труд 
положен през месец Февруари 2015 г. 
 за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване, върху допълнителни доходи от 
трудова дейност (например допълнителни трудови 
възнаграждения за постигнати резултати) начислени 
или изплатени през месец Март 2015 г., отнасящи се за 
труд положен преди месец Февруари 2015 г. 
 за лицата, чието недопускане или отстраняване от 
работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в 
сила през месец Март 2015 г. 
 за лицата, които през месец Март 2015 г. са възстановени 
на работа по реда, определен в специални закони
 за лицата, чието уволнение от работа е обявено за 
незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец Март 
2015 г.
 за трудоустроените лица, на които през месец Март 2015 
г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена 
подходяща работа. 
 за лицата, на които през  месец Март 2015 г.е изплатено 
обезщетение за оставане без работа.
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите 
месечни осигурителни вноски за месец Март 2015 г. 
 за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи 
свободна професия и/или занаятчийска дейност 
и на регистрираните земеделски производители и 
тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват 
в упражняваната от тях трудова дейност за месец Март 
2015 г .
  за лицата, които работят без трудови правоотношения 
върху изплатените възнаграждения през месец Март 
2015 г.
 за работещите в чужбина по трудови или служебни 
правоотношения с български осигурител, които 
подлежат на задължително осигуряване по българското 
законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за 
месец Март 2015 г.
 за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и 
допълнително задължително пенсионно осигуряване за 
месец Март 2015 г.

БИЗНЕСЪТ ПАК НАСТОЯВА 
НОИ ДА ПЛАЩА ПЪРВИТЕ 

ТРИ ДНИ БОЛНИЧНИ

Четирите национално представителни 
работодателски организации подновяват 
искането си първите три дни от болничния 
лист да се изплащат от фонд „Общо 
заболяване и майчинство“ на Националния 
осигурителен институт вместо от 
работодателя

В писмо до министъра на труда и социалната 
политика от Асоциацията на индустриалния 
капитал, Конфедерацията на работодателите 
и индустриалците, стопанската камара и 
търговско-промишлената палата напомнят, 
че това задължение беше вменено на бизнеса 
като временна антикризисна мярка през 2010 
г. Тогава се прие, че работодателят трябва 
да изплаща 70% от надницата на служител 
за първите три дни от отсъствието му от 
работа вместо само за един ден. Четирите 
организации настояват минималният 
осигурителен доход за земеделските 
производители постепенно да се изравни с 
този на самоосигуряващите се. Поставя се за 
пореден път и въпросът за това, че държавните 
служители и работещите в специалните 
ведомства не плащат лични осигурителни 
вноски, както всички останали работещи, 
а тяхната част се поема от държавата. Нова 
идея е максималният осигурителен доход на 
нараства по швейцарското правило - като се 
отчита поравно ръстът на инфлацията и на 
средния осигурителен доход като се взимат 
данните от 2 години по-рано (пример, първа 
индексация през 2017 г. с коефициент от 
2015 г., втора индексация през 2019 г. с 
коефициент от 2017 г. и т.н.). 

Според работодателите трябва да отпадне 
възможността, ако човек се осигурява 
на повече от едно основание, 4 години 
осигурителен стаж да му се зачитат за пет. 
В писмото се предлага още да се въведе 
многофондова система във втория и третия 
стълб на пенсионната система, както и 
възможност за осигурените в универсални и 
професионални фондове да избират дали да 
получават от тях пожизнена пенсия, срочна 
пенсия или да вземат парите си наведнъж 
или разсрочено. Те повтарят и по-старите си 
искания за запазване на тристълбовия модел 
на пенсионно-осигурителната система, 
изчистване на системата от плащания 
с характер на социално подпомагане, 
радикална промяна при инвалидните 
пенсии, отделяне в самостоятелен фонд 
на приходите и разходите за осигурените 
от силовите ведомства, отмяна на втора 
категория труд и нови критерии за първата 
категория. Работодателите заявяват, че 
не подкрепят част от предложенията на 
работната група по пенсионна реформа, 
между които въвеждането на ежегодно 
служебно преизчисляване на пенсиите за 
придобит осигурителен стаж и осигурителен 
доход след пенсионирането; изплащането на 
обезщетения за безработица (в минимален 
размер за срок от 12 месеца) на дългосрочно 
безработните, на които не достигат 2 години 
до пенсия. Вместо това, работодателите 
предлагат за тях да се приложи схема за 
ранно пенсиониране при намален размер на 
пенсията. Бизнес сдруженията подкрепят 
повишаването на тавана за максимален 
размер на получаваните една или повече 
пенсии от 35 на 40 на сто от максималния 
осигурителен доход, както и възможността 
лицензираните пенсионноосигурителни 
дружества да учредяват и управляват 
доброволни фондове за безработица и/или 
професионална квалификация.

ПРОВЕРЯВАТ ФИРМИ ЗА 
ФАЛШИВА СКЛАДОВА 

НАЛИЧНОСТ
В складовете се съхранявали стоки за 

30 млн. лева, но според НАП по-голямата 
част от тях са продадени без документи

Националната агенция за приходите 
(НАП) ще провери 250 фирми в цялата 
страна, тъй като отчитат складова 
наличност на стоки на обща стойност 
близо 30 млн. лв. Компаниите търгуват със 
захар и захарни изделия, горива, напитки, 
плодове и зеленчуци. По счетоводни 
данни за тези фирми в складовете им би 
следвало да се съхраняват стоки на обща 
стойност 30 млн. лв., но по оценки на НАП 
по-голямата част от тях са продадени без 
документи.

Ревизорите на НАП работят по 
разкриването на типична схема за избягване 
на облагане, при която покупката на стоки 
се извършва при спазване на данъчните 
изисквания – с издаване на фактура, 
но следващата препродажба става без 
документи, т.е без да се отчете оборотът.

През миналата година около 300 фирми 
са били ревизирани заради подозрителни 
стокови наличности. В над 90% от 
случаите стоките не са били открити, 
като на нарушителите са съставени актове 
за над 15 млн. лв. От НАП констатират 
също, че рисковите фирми периодично 
„изписват“ стоките, издавайки фактури на 
несъществуващи дружества или на фирми, 
които дори не подозират, че са станали 
купувачи.

Този опит за злоупотреба обаче се 
открива лесно, тъй като НАП разполага 
с компютърна система, която следи 
издаването и получаването на всяка една 
ДДС фактура в страната. Системата 
автоматично генерира и списъци от 
търговци, чиито документи не са 
осчетоводени от техните получатели.

От НАП уточняват, че ако в хода на 
проверките се установи, че стоките не са 
налични, ще бъдат възложени ревизии, 
с които да се обложат недекларираните 
приходи, заедно с изтеклите лихви. В 
случаите на избягване на облагане в 
особено големи размери, данните ще бъдат 
предадени в Прокуратурата, за започване 
на наказателно преследване.
РЕГИСТРИРАМЕ ФИРМА ЗА 3 

ДНИ
Нова фирма 

ще може да бъде 
регистрирана в 
рамките на 3 дни, а 
всички необходими 
лицензи и 
разрешителни за 
дейността ще се 
получават за един 
месец. Освен това 

по новата ОП „Конкурентоспособност“ ще 
бъдат създадени фондове за насърчаване 
на предприемачеството. Чрез тях за 
финансиране на идеи за стартиране на 
собствен бизнес ще бъдат разпределени 
114 млн. евро за новия програмен период 
(до 2020 г.). 

Чрез фондовете ще бъде подобрен 
достъпът до финансиране на малките 
и средните предприятия, ще бъдат 
финансирани стартиращи предприятия, 
идеи от жени предприемачи, млади 
предприемачи, както и на хора над 50 
години, които искат да започнат свой 
бизнес. Въвеждането на професионално 
обучение, което се осъществява паралелно 
на две места - в професионално училище 
и предприятие, също е част от усилията 
на правителството в подкрепа на малкия 
бизнес, защото чрез него учениците 
получават практически умения, но и 
насоки за развитие на собствени бизнес 
начинания.

Предлагаме ви кратки отговори на 
най-често задаваните въпроси относно 
попълването и подаването на годишни 
данъчни декларации за физически лица.

В кои случаи сте задължени да 
подавате годишна данъчна декларация

Трябва да подадете годишна данъчна 
декларация по чл.50 отЗДДФЛ за 
предходната година, ако сте местно или 
чуждестранно физическо лице и през 
годината сте придобили: 

• доходи от трудови 
правоотношения;

• извънтрудови правоотношения;
• стопанска дейност като ЕТ;
• стопанска дейност като земеделски 

производител;
• доходи подлежащи на облагане с 

патентен данък по ЗМДТ;
• доходи от доброволно осигуряване 

или застраховане;
• получили сте доходи от 

ликвидационни дялове и дивиденти от 
източник в чужбина;

• притежавали сте акции и дялови 
участия в дружества или недвижима 
собственост в чужбина;

• доходи от наем или друго 
възмездно представяне за ползване на 
права или имущество;

• доходи от лихви или от 
прехвърляне на права или имущество.

 Кои физически лица са освободени 
от подаване на данъчни декларации

Освободени от подаване на данъчна 
декларация са онези физически лица, 
които:

• към 31 декември имат работодател 
по основно трудово правоотношение и 
той е направил определяне на годишния 
размер на данъка от всички получени 
през годината доходи от трудови 
правоотношения и е удържан пълният 
размер на данъка до 31 януари на 
следващата година

• към 31 декември нямат работодател 
по основно трудово правоотношение 
или ако имат но той не е определил 
годишния размер на данъка, но авансово 
удържания данък е равен на данъка 
върху общата годишна данъчна основа 
и няма да ползват данъчни облекчения, 
подавайки годишна данъчна декларация

• получили необлагаеми доходи 
или доходи подлежащи на облагане с 
окончателен данък на глава шеста от 
ЗДДФЛ с изключение на доходите на:

– местни физически лица от 
дивиденти, допълнително доброволно 
осигуряване, доброволно здравно 
осигуряване, ликвидационни дялове и 
от застраховки „Живот” от източници в 
чужбина

– чуждестранни лица избрали да 
преизчислят окончателния данък за 
доходи по чл.37 от ЗДДФЛ.

Едноличните търговци, които не са 
осъществявали дейност през годината 
не подават годишна данъчна декларация.

Какъв е данъкът, с който се облагат 
доходите на физическите лица

Данъчната ставка за облагане на 
доходите е 10%.

Доходите от стопанска дейност като 
едноличен търговец се облагат с 15 на 
сто.

Как се попълва годишната данъчна 
декларация

За всеки един от посочените по 
горе доходи към годишната данъчна 
декларация има съответно приложение.

Декларирайки облагаемите си 
доходите в съответните приложения е 
необходимо да направите и годишно 
изравняване на осигурителния доход 
в справката приложена към годишната 
данъчна декларация. 

Какъв е срокът за подаване на 
годишни данъчни декларации

Срокът за подаване на годишната 
данъчна декларация е 30 април на 
годината следваща отчетната финансова 
година.

В същия срок следва да бъде внесен 
декларираният данък.

Къде се подава данъчната декларация
Данъчната декларация се подава в ТД 

на НАП по постоянно местоживеене на 
лицето, по пощата с обратна разписка 
или по интернет. 

Как се внася дължимият данък
Дължимият по данъчната декларация 

данък се внася с вносна бележка за 
плащане към бюджета в избрана от вас 
банка или в офис на обслужващата банка, 
намираща се в сградата на съответната 
ТД на НАП. 

Какви отстъпки може да ползвате
5% отстъпка върху данъка за 

довнасяне можете да ползвате в случаите 
когато:

• до 10 февруари подадете ГДД 
и внесете декларираният данък до 30 
април

• подадете по електронен път ГДД и 
внесете декларираният данък.

Имате право да ползвате само една 
отстъпка.

ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНА ДАНЪЧНА 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ОТКРИВА СЕ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРИЕМ 
ПО ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА КАРТОФИ 
ОТ 1 АПРИЛ

От 1 април 2015 г. започва предварителен прием на 
заявления за кандидатстване по Държавната помощ за 
компенсиране на разходите по изпълнение на мерки 
от Националната програма за контрол на почвените 
неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateri-
dae). Това се реши на Управителен съвет на Държавен фонд 
„Земеделие“. Предвид технологичните срокове за засаждане 
на картофи, съгласувани с Министерство на земеделието и 
храните, Българската агенция по безопасност на храните 
и браншовата организация на картофопроизводителите, 
срокът за кандидатстване ще продължи до 15 май тази 
година. Финансовият ресурс по Схемата е в размер на 600 
хил. лв..

По нея до края на 2014 г. се подпомагаше борбата с 
почвените неприятели по картофите, като тя се предоставя 
под формата на компенсиране на част от разходите на 
производителите за закупуване на продукти за растителна 
защита за контрол на вредителя.

За да може държавната помощ да се приложи и през 
програмния период до 2020 г., е разработен проект на Схема 
за държавна помощ за подкрепа на сектора. Предстои 
нейното одобрение от Европейската комисия.

ОТВАРЯТ МЯРКА 4.1 ПО ПРОГРАМАТА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Министърът на земеделието и храните Десислава Танева 
съобщи по време на бизнес среща, че днес или утре ще 
издаде заповед за отварянето на мярка 4.1 по новата 
Програмата за развитие на селските райони за инвестиции 
в земеделски стопанства на риск на държавата. Приемът 
на заявления ще стартира от 14 април, каза министърът по 
време среща с членове на Френско-българската търговска 
и индустриална камара. Тя напомни, че общият бюджет 
на програмата за новия програмен период е 2,8 млрд. евро 
заедно с националното съфинансиране. Когато влязохме в 
мандат, програмата беше върната с много забележки и при 
изчистването им направихме промени, изтъкна министърът. 
Сред измененията тя открои драстичното увеличение на 
бюджетите за: биоземеделие, за инвестиции в повишаване 
на конкурентоспособността на земеделските стопанства и за 
тематичната подмярка за малките стопанства. Подобрената 
програма е изпратена в Брюксел. След неофициалната 
комуникация и одобрение срещнахме пълно разбиране 
от ЕК и тази седмица - може би днес или утре, ще издам 
заповед за отварянето на мярка 4.1 за инвестиции в 
земеделски стопанства на риск на държавата, като приемът 
на заявления ще стартира от 14 април и за инвестиции, които 
включват строителство, ремонти, създаване на насаждения, 
ще бъде отворена осем седмици. Пет седмици ще бъде 
отворен приемът само за земеделска техника, където са 
инвестициите на бенефициентите. Бюджетът на мярката на 
този прием ще е 150 млн. евро, каза министърът. Тя напомни, 
че Наредбата за прилагането на мярката е публикувана във 
вторник в “Държавен вестник” със съответните критерии. 
Всички инвестиции в Северозападна България ще ползват 
предимство, както и инвестициите в животновъдството, 
трайните насаждения, зеленчукопроизводството и тези на 
младите фермери, които са бенефициенти по специалната 
мярка от предния програмен период, каза министър. До 
средата на година се очаква да се получи официалното 
одобрение на програмата по начина, по който я изпратихме 
на 4 февруари, информира Танева. След това ще се пристъпи 
към изготвянето на нормативна база като наредби за 
прилагането на останалите мерки и до края на година се 
планира отварянето на мярката и за преработка - 4.2 /старата 
123/. До средата на годината - през юни, планираме отново 
на риск на държава да отворим и мярката “Млад фермер”, 
каза министърът. По отношение на инвестициите в трайни 
насаждения, министърът напомни, че миналата година 
България е сключила договор със Световната банка за 
подготовка на Стратегия за развитие на хидромелиорациите, 
чийто срок изтича юни тази година. По тази стратегия ЕК 
ще одобри видовете инвестиции в хидромелиоративните 
съоръжения и инфраструктура. Поради тази причина в този 
прием - на 14 април, няма да са допустими инвестиции 
в такава инфраструктура и съоръжения. Затова след 
одобрението на програмата и след като е готов докладът на 
СБ, и ЕК бъде уведомена за допустимите инвестиции, есента 
ще бъде пуснат прием, който е за тези бенефициенти, които 
са подали сега за трайни насаждения за доизграждане на 
съоръженията на такава инфраструктура. В този прием, и по 
принцип в мярка 4.1, максималният бюджет е 1,5 млн. евро 
на проект, като интензитетът на помощта е 50 процента, като 
той се увеличава с 15 на сто, ако е билогично производството 
и десет процента, ако е инвестиция е в необлагодетелствани 
райони или на млади фермери. За мярка 4.2, за която ако 
всичко е в график, се планира да бъде отворена есента, 
максималният бюджет на проект е три милиона евро.



  4                           ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

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

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция

„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 26.03.2015 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев

Телефон за връзка: 0751/61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

2 Учител детска градина Висше образование
1 Учител НУП Висше образование
1 Възпитател Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 65 МЕСТА

6 Шивачи Основно образование
2 Машинни оператори шиене Основно образование
8 Гладачи Основно образование
12 Машинни оператори шиене Основно образование
2 Машинен оператор шиене на обувки Основно образование
1 Шивачи на обувки Основно образование
2 Общи работници Основно образование
1 Машинен оператор, банциг Основно образование
1 Кредитен специалист, банка Средно образование
1 Машинен оператор кроене Основно образование
17 Шивачи мъжко/дамско облекло Основно образование
3 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

КАК ДА ВЪЗСТАНОВЯ 
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ СИ ПРАВА?

Може да проверите 
дали Вашите 
зд р а в н о о с и г у р и т е л н и 
права са прекъснати:

• чрез електронната 
услуга на НАП 
„Здравноосигурителен 
статус„;

• чрез обаждане на 
телефон 0700 18 700 
Информационен център 
на Национална агенция 
за приходите (НАП), на 
цената на един разговор;

• на място, в офисите и 
териториалните дирекции 
на НАП (ТД на НАП) в 
страната.

Кога губя здравноосигурителни права?
Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват 

за своя сметка (упражняващи свободна професия и/или занаятчийска 
дейност по регистрация; еднолични търговци, собственици или 
съдружници в търговски дружества; регистрирани земеделски 
производители или тютюнопроизводители; лицата, осигурени по реда 
на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване и др.) се прекъсват, 
ако не са внесени повече от три месечни здравноосигурителни 
вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на 
месеца, предхождащ месеца, в който на лицето е оказана медицинска 
помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Тоест, 
за да имате право да ползвате безплатна медицинска помощ през 
февруари 2015 г., ще трябва да сте платили не по-малко от 33 месечни 
здравноосигурителни вноски от януари 2012 г. до декември 2014 г. 
(включително).

Как да възстановя здравноосигурителните си права?
Правата се възстановяват от датата на заплащане на дължимите 

вноски, при условие, че сте платили всички здравноосигурителни 
вноски през последните 36 месеца.

Как да платя здравноосигурителните си вноски?
• По банков път.
Осигурителните вноски по Закона за здравно осигуряване се внасят 

по банковата сметка за здравноосигурителни вноски на компетентната 
ТД на НАП. Вижте банковите сметки и примери за преводно 
нареждане/ вносна бележка.

• С пощенски запис.
• По интернет чрез електронната услуга на НАП за плащане на 

данъци и осигурителни вноски по интернет.
Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и 

лихвите към тях може да направите на интернет страницата на НАП 
чрез електронната услуга на НАП „Здравноосигурителен калкулатор„.

Необходимо е да знаете, че дължимите здравноосигурителни вноски, 
се внасят в размерите, определени за съответните периоди, за които се 
дължат.

Пример: Ако не сте внесли здравноосигурителната си вноска за 
май 2008 г., Вие трябва да я внесете в съответния размер за този 
месец – 7.20 лв. (6% върху осигурителен доход от 120 лв. за 2008 г.) и 
съответната лихва към датата на внасяне на вноската.

Вноските за здравно осигуряване за лицата, които се осигуряват за 
своя сметка, се дължат до 25-то число на месеца, следващ месеца, за 
който се отнасят.

Какво да правя, ако дължимите ми здравноосигурителни вноски са 
платени, но все още не е отразено в системата, а трябва да постъпя 
спешно в болнично заведение?

Можете да поискате от офиса на НАП по постоянен адрес да Ви 
се издаде удостоверение, че сте с непрекъснати здравноосигурителни 
права, което да послужи пред здравните органи. За да Ви бъде издаден 
този документ, трябва да представите вносните бележки, с които да 
докажете направените от Вас вноски за здравно осигуряване. Това 
удостоверение Ви дава възможност да ползвате безплатна медицинска 
помощ за съответния период. Удостоверението е със срок 3 месеца, 
считано от месеца на възстановяване на правата.

Ако работодателят ми не е внасял здравноосигурителните вноски, 
аз трябва ли да ги платя, за да не изгубя здравноосигурителни права?

Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на 
работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски 
не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права.

В края на 2014 най-висок ръст 
в разходите за възнаграждения 
има при административните и 
спомагателни дейности

През четвъртото тримесечие 
на 2014 общите разходи на 
работодателите за един отработен 
час от наетите от тях лица 
нарастват с 3.1% спрямо 
четвъртото тримесечие 
на 2013. Увеличението 
в индустрията е с 6.5%, 
в услугите с 0.9%, а 
в строителството с 
2.9%. Това показват 
п р е д в а р и т е л н и т е 
данни на Националния 
статистически институт 
/НСИ/.

Най-висок е ръстът 
на общите разходи за 
труд спрямо същото 
тримесечие на 2013 при 
„Административни и спомагателни 
дейности” (+8.9%), „Производство 
и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни 
горива” (+7.6%), и „Транспорт, 

складиране и пощи” 
(+7.5%). Най-голямо 
намаление на разходите 
е регистрирано в 
и к о н о м и ч е с к и т е 
сектори „Операции 
с недвижими имоти” 
(-13.4%), и „Търговия; 
ремонт на автомобили 
и мотоциклети“ (-5.2%).

В състава на 
общите разходи за 
труд разходите за 
възнаграждение за 

един отработен час се увеличават 
с 2.4% спрямо година по-рано, 
а другите разходи (извън тези за 
възнаграждения) – с 6.3%.

По икономически дейности 
изменението на разходите за 

възнаграждения спрямо същия 
период на 2013 варира от минус 14.3% 
за „Операции с недвижими имоти” 
до 8.1% за „Административни и 
спомагателни дейности”.

РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД СЕ УВЕЛИЧАВАТ


