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ОБЩИНСКИ   НОВИНИ
ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 
ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН

 „ДА ПОДАДЕМ РЪКА” 

Колко струва да сбъднеш мечтите на коледа,
да повярваш, че можеш да бъдеш щастлив,
да повярваш в живата, а също и в хората,

и отново да видиш света по-красив.
      Уважаеми жители на община Гърмен,
      Скъпи приятели,

За трета поредна 
година,община Гърмен 
организира инициативата 
„Да подадем ръка” за 
подпомагане на децата 
сираци  от общината. 

Повече от месец кипеше 
трескава подготовка в 
училищата и детските 
градини, където децата 
изработваха сувенири, 
рисунки и разни украшения, 
които разпродадоха на 

благотворителния коледен базар. Някои училища, детски градини и 
кметства организираха предварително благотворителни кампании 
и предадоха събраните средства на комисията  или ги преведоха на 
банковата сметка, разкритата за инициативата.

Инициативата бе финализирана с благотворителния коледен базар и  
благотворителен концерт, на 22 декември 2015 г., в който взеха участие 
самодейци от общината и атрактивния певец Иван Дяков.Огромна 
бе подкрепата и от фирмите, които освен с участие в коледния базар  
преведоха и парични средства по банковата сметка.

Благодарение на 
активното участие на 
всички, които станахте 
съпричастни  и  подкрепихте 
тази благородна кауза, 
към настоящия момент - 
23.12.2015 г., са събрани 
10 840 ( десет хиляди 
осемстотин и четиридесет) 
лева, от които: 

По банковата сметка са 
постъпили  3 460 ( три 
хиляди четиристотин и 
шестдесет) лв.;

От благотворителния базар и благотворителния концерт са събрани 
7 380 (седем хиляди триста и осемдесет ) лв.

Събраните средства ще се разпределят между 48-те деца сираци от 
община Гърмен, на които аз лично ще ги връча. 

Скъпи съграждани, Вашето милосърдие и отзивчивост, вашата 
съпричастност, вашата щедрост ще накара толкова много лица да се 
усмихнат и тази година, ще направят по-щастливи празниците за тези 
деца. Помощта ви е безценна и достойна за уважение и преклонение. 

Да направиш добро, да дариш усмивка, да подадеш  ръка, когато някой 
се нуждае от опора, да вдъхнеш кураж, когато някой е обезверен – това е 
велико!

Сърдечно благодаря на всички, които подадохте ръка на децата сираци 
и дадохте своя принос за малката усмивка, появила се на техните лица.

Всички вие показахте какво означава съпричастност, милосърдие, 
доброта, да уважаваш и обичаш, и да подариш надежда, когато най-много 
имаш нужда от нея.

   Благодаря ВИ!
      Честита Новата 2016 година! С пожелание за много здраве, успехи 
и благополучие!
МИНКА КАПИТАНОВА
Кмет на община Гърмен

Скъпи жители и гости на община Гърмен,
Пожелавам на всички Ви, светли Коледни празници и 
щастливо посрещане на Нова Година! 
Нека 2016 година Ви донесе оптимизъм, здраве, 
благополучие и успехи! 
Бъдете живи и здрави, щастливи и добронамерени. 
Нека всичките Ви дела бъдат увенчани с успехи и носят 
удовлетворение и радост, а мирът и радостта на 
този празник да Ви съпътстват през цялата година.

МИНКА КАПИТАНОВА
Кмет на община Гърмен

ОБЩИНА ГЪРМЕН РЕЛИЗИРА ПРОЕКТ 
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 
ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” С. ДЪБНИЦА 
И ОДЗ “ДЕТЕЛИНА” С. ОГНЯНОВО

Община Гърмен реализира проект “Повишаване на енергийната 
ефективност в ОУ „Христо Ботев” с. Дъбница и ОДЗ „Детелина” с. 
Огняново, община Гърмен” финансиран от Националния Доверителен 
Екофонд (НДЕФ).  Стойността на проекта е съответно: 271 240.85 лв. 
с ДДС за Строително – монтажни работи в ОУ ‘’Христо Ботев’’ с 
Дъбница  и 109 717.02 лв. с ДДС за Строително – монтажни работи в 
ОДЗ “Детелина” с. Огняново. 

Част от 
дейностите, които 
се реализираха по 
проекта са подмяна 
на дограма, ремонт 
на покривите на 
сградите, подмяна 
на отоплителна 
и вентилационна 
система, саниране 
на фасадите, 
повишаване на 
ефективноста на 
осветлението и др. 

Чрез реализиране 
на дейностите 

по проекта се създадоха по-добри условия за работа по обучението и 
възпитанието на децета.



  2                                        НОВИНИ 3                               ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 

ДЕКЕМВРИ 2015 г. 

До 14-ти декември:
ЗДДС
Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 
отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период – месец ноември.
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 ноември.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации – пристигания/изпращания за месец 
ноември 2013 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление 
за неподаване на месечни декларации за ноември 2013 
г. 
До 15-ти декември:
ЗКПО
Месечните авансови вноски за декември за 
корпоративния данък по Закона за корпоративното 
подоходно облагане.
Тримесечните авансови вноски за трето тримесечие 
за корпоративния данък по Закона за корпоративното 
подоходно облагане.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
Подаване на данни от производител/ вносител на 
фискални устройства за разчетени фискални памети 
през месец ноември
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 ноември
До 20-ти декември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации -пристигания/изпращания за месец ноември 
2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение.
До 25-ти декември:
ЗДДФЛ
Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
удържан през месец ноември за доходи от трудови 
правоотношения.
Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен 
по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец ноември, 
когато пълният размер на начислените от работодателя 
доходи от трудово правоотношение за този месец не е 
изплатен до 25 декември.
До 31-ви декември:
ЗМДТ
Подаване на декларация за освобождаване от такса за 
сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма 
да се ползват през цялата следваща година.
 ЗКПО
Подаване на декларация по чл. 259, ал.1 от ЗКПО за 
упражняване на правото на избор за облагане с данък 
върху дейността от опериране на кораби.
Подаване на декларация по чл. 202а, ал.4 от ЗКПО от 
чуждестранни юридически лица, които са избрали да 
преизчислят данъка, удържан при източника.
 ЗДДФЛ
1. Подаване на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ 
от физически лица – регистрирани като земеделски 
производители за упражняване правото на избор за 
облагане с данък върху годишната данъчна основа по 
чл. 28 от ЗДДФЛ.
Издаване от работодателите и предоставяне на 
работниците/служителите на служебна бележка по чл. 
45 от ЗДДФЛ за придобитите през годината облагаеми 
доходи от трудови правоотношения и за удържания 
през годината данък (образец 2), когато трудовото 
правоотношение е прекратено през течение на годината 
и ако служебната бележка не е издадена в едномесечен 
срок от датата на последното плащане.
 

ЗАСТРАХОВКИ ЗА 
АВТОМОБИЛИ ВЕЧЕ И ПО 

ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Застраховките на автомобили да могат 
да се сключват и по електронен път, реши 
парламентарната икономическа комисия. 
Вероятно още тази седмица промените 
в Кодекса за застраховането ще бъдат 
гласувани и в пленарната зала. 

От догодина застраховките ще се сключват 
не само по електронен път, но и без да 
е необходимо наличието на електронен 
подпис, но стикерът, който удостоверява 
задължителната застраховка “Гражданска 
отговорност” за автомобилите, остава с 
намерението от 2017 година евентуално и той 
да отпадне. Дотогава стикерът и полицата 
при онлайн застраховането ще се изпращат 
с куриер. Потребителите все пак ще могат 
да избират дали да застраховат чрез брокер, 
дали да застраховат онлайн, или на място в 
офиса на застраховател. 

По данни на застрахователите, около 
15 процента от автомобилите у нас нямат 
“Гражданска отговорност”. Още една 
поправка в застрахователния кодекс въвежда 
наказание от 400 лева за физическите лица 
при липсата на “Гражданска отговорност”.

Промените в Застрахователния кодекс 
предвиждат още служебно да се прекратява 
регистрацията на автомобилите, които 
нямат задължителна валидна застраховка. 
Мярката е насочена срещу прекратяване на 
практиката чужденци да карат автомобили с 
българска регистрация извън страната и при 
катастрофа да източват Гаранционния фонд, 
обясни началникът на “Пътна полиция”, 
комисар Бойко Рановски: 

Гаранционният фонд ще уведоми службата 
по регистрация и ние ще прекратим 
служебно регистрацията на автомобила 
на собственика, който не си е сключил 
застраховката. Редът за възстановяване на 
регистрацията ще бъде максимално опростен. 
След представяне на валидна застраховка, 
регистрацията му  ще бъде възстановена в 
системата. Това прекратяване не е свързано 
с взимане на табели и взимане на номера, а 
прекратяване само служебно в системата. 
В случай на възникване на произшествие 
извън България, на територията на друга 
държава, такъв автомобил, който в масовия 
случай той се управлява или от румънци, 
или от италианци, или други граждани, 
тогава българската държава няма да носи 
отговорност за този автомобил.

разясни днес реда, по който родителите 
могат да се възползват от това. Правото 
е само на единия родител, а другият 
декларира, че няма да се възползва от 
облекчението.

Начините и съответно сроковете са два. 
Ако иска да ползва облекчението чрез 
работодателя по основно правоотношение, 
родителят трябва да подаде декларация 
в службата си, срокът за което е 31 
декември. Формулярът за ползване на 
данъчното облекчение за деца по чл. 22в 
или за данъчното облекчение за деца с 
увреждания по чл. 22г може да се изтегли 
от сайта на НАП. За дете с увреждане се 
прилага и копие от валидно решение на 
ТЕЛК/НЕЛК.

Вторият начин е кандидатстването за 
данъчно облекчение да стане едновременно 
с подаване на годишната данъчна 
декларация за 2015 г., за което срокът е 3 
май 2016 г. (30 април е в събота, а 2 май 
е официален почивен ден - Великден). 
Към нея също трябва да се приложи и 
съответният образец на декларация за 
данъчно облекчение за деца или за деца с 
увреждания.

И двата вида облекчения (за деца и за 
деца с увреждания) се ползват до размера 
на сумата от годишните данъчни основи.

Всички условия за прилагане на 
облекченията може да видите тук, а 
отговорите на често задавани въпроси да 
прегледате на адрес: http://www.nra.bg/
news?id=2750, информират от НАП.

ПЕСТИМ 20% ОТ ДАНЪЦИТЕ С ПЕНСИИ И 
ЗАСТРАХОВКИ

Точно 11 работни дни остават до края на годината. И наред с търсенето 
на Коледни подаръци за близките, сега е моментът да намалим данъците 
върху доходите си за изтичащата година като направим доброволни 
вноски за пенсия и здраве или сключим застраховка “Живот”. До 10% 
от годишния си облагаем доход гражданите могат да намалят с лични 
доброволни вноски за трета пенсия. Като върху вноските в частен 
пенсионен фонд не се плащат данъци. С още 10% облагаемият годишен 
доход може да се намали с вноски във фондове за здравно осигуряване 
или със сключването на застраховка “Живот”. Ако се използват и двете 
облекчения и се направят вноски за доброволна пенсия и в здравен фонд 
(застраховка “Живот”), може да се спестят общо 20% от дължимия данък 
върху годишните доходи. Например, ако за 2015 г. имате доходи в размер 
на 15 000 лв. можете да дадете 1500 лв. в пенсионен и 1500 лв. в здравен 
фонд като така ще спестите общо 300 лв. данъци.

Облекчението се ползва с подаване на годишна данъчна декларация за 
доходите в срок до 3 май 2016 г. (30 април е в събота, а 2 май е официален 
почивен ден - Великден). Но самите лични вноски трябва да са направени 
до края на настоящата година за да важат за получените доходи през 
2015 г. Годишна данъчна декларация са задължени да подават всички, 
които през 2015г. имат доходи извън работната си заплата. Но дори и 
хората, които получават само трудови възнаграждения, трябва да подадат 
формуляра, ако искат да ползват някакво облекчение.

Личните вноски в частни пенсионни фондове са много добър начин да 
се пестят пари за старини, защото печелите по две направления. Първо 
до 10% от годишния доход можете да вложите в пенсионен фонд и за тази 
сума няма да плащате данъци. Ако текущо през 2015 г. работодателят ви 
е удържал всички дължими налози, с подаване на данъчна декларация в 
началото на 2016 г. от Националната агенция за приходи ще ви върнат част 
от платения през тази година данък върху доходите. Вторият източник 
на печалба при спестяване в пенсионен фонд е доходността, която 
реализират дружествата от инвестициите на средствата ви. Доходността 
на повечето пенсионни фондове през последните години изпреварва 
лихвите по влоговете, които вече са доста ниски и в повечето банки да 
под 1%. Допълнително лихвите по банковите влогове се облага с данък от 
8%. Така спестяването в пенсионни фондове често се оказва по-изгодно 
от банковите депозити. Единственият недостатък е, че ако искате да 
изтеглите натрупаните средства във фонда преди да се пенсионирате, ще 
трябва ви удържат спестения данък от 10% при внасяне на парите.

Освен пестенето на данъци, внасянето на пари в частен здравен фонд ви 
носи и сигурност, че ще получите качествено лечение, ако ви се наложи. 
Огромното разнообразие от застраховки “Живот” пък предлага варианти 
и комбинации на покриване на разходи за лечение и обезщетения за 
загуба на трудоспособност, а някои полици са съчетани и със спестовен 
елемент.

Дарения намаляват налозите до 65%
Данъците върху доходите от 2015 г. може да се намалят и с дарения, 

но те също трябва да бъдат направени до края на декември. А най-
подходящото време да се помогне на нуждаещите се е именно времето 
преди Коледа. Данъците може да се намалят, като до 5% от годишния доход 
се дарят на здравни заведения, институции за предоставяне на социални 
услуги, детски ясли, училища и университети. До 5% от годишния доход 
може да се дарят и на регистрирани в страната вероизповедания, комуни 
на наркозависими, специализирани предприятия или кооперации на 
хората с увреждания, Българския Червен кръст, читалища, УНИЦЕФ, 
както и на неправителствени организации, регистрирани в Централния 
регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност. С тези дарения се намалява размерът на 
годишния облагаем доход и така реално се пестят данъци. Дължимите 
налози може да бъдат намалени и с дарения за култура в размер до 15% 
от годишния доход. В полза на Център “Фонд за лечение на деца” и/или 
Център “Фонд за асистирана репродукция” може да се дадат до 50% от 
годишния доход. Но общият размер на данъчното облекчение за дарения 
не може да превишава 65% от годишния доход. Облекчението се ползва 
с подаване на годишната данъчна декларация в началото на 2016 г. Към 
декларацията трябва да се приложи договор за дарението и бележка от 
банката за превеждане на парите (или приемно-предавателен протокол, 
ако парите се дават в брой). Ако се даряват предмети, за стойност на 
дарението се приема цената им. Но ако вещите са употребявани - то за 
стойност на дарението се взима пазарната им цена.

НАПРАВЛЕНИЯТА ЗА СПЕЦИАЛИСТ ОТПАДАТ 
ОТ АПРИЛ

Направленията 
за специалист, 
л а б о р а т о р н и 
изследвания и 
диагностика със 
скъпа апаратура 
ще отпаднат от 1 
април 2016 г.

Тогава в 
сила ще влязат 
двата пакета от 
здравни дейности 
- основен и 
д о п ъ л н и т е л е н , 
гарантирани от 

бюджета на Националната здравно-осигурителна каса. 
Всеки един пациент според възрастта и специфичните за нея 

заболявания, а също така и хроничните му болести, ще има право на 
определен брой не само прегледи, но и изследвания годишно, съобщиха 
Нова телевизия и Дарик радио.

Наредбата за определяне на здравните пакети бе подписана преди дни 
от министъра на здравеопазването д-р Петър Москов и бе публикувана на 
сайта на здравното ведомство. Предстои и обнародването й в Държавен 
вестник до края на декември. 

Документът разпределя дейностите, финансирани от НЗОК, в основен 
и допълнителен пакет. В основния пакет влиза лечението, планирано за 
изпълнение без отлагане във времето, а в допълнителния - дейности, 
които по медицинска преценка могат да бъдат отложени, но за не повече 
от два месеца. 

Пациентите, които минават на преглед, вече ще бъдат отчитани по 
електронен път. Личният лекар ще ни вика за профилактика в точен 
ден и час. Освен това ще е задължен да ни информира за провеждането 
на годишния преглед, като ни се обади по телефона, изпрати писмо, 
електронно съобщение или остави обява на достъпно табло в лечебното 
заведение, където работи. 

С новата мярка би трябвало да се сложи край на чакането с часове 
пред кабинета на личния лекар или препращането от месец на месец за 
направления.

Определени са и клиничните пътеки, по които, ако състоянието на 
пациента е неотложно, лечението ще се провежда веднага и по основния 
пакет. Ако може да се отложи, ще е по допълнителния. 

Във вторник в интервю за БНТ зам.-министърът на здравеопазването д-р 
Ваньо Шарков заяви, че резервът на НЗОК от 316 млн. лв. и подписването 
на Национален рамков договор ще гарантират, че през 2016 г. няма да има 
лимити по основния пакет. 

По думите на Шарков, таванът на хоспитализациите в България е 
достигнат и няма епидемична обстановка, която да изисква повече от 2 
070 000 хоспитализации годишно. 

ВСЯКА ВТОРА ФИРМА С РЪСТ В ПРОДАЖБИТЕ
Ръст на продажбите през 2015 

г. отчита всяка втора фирма у 
нас, показва анкета на БСК, 
проведена сред близо 800 
български предприятия. 

Намалява и делът на фирмите, 
които посочват, че им е паднало 
производството спрямо 2014 г. 

Изследването показва още, че 
достъпът до външни пазари за 
повече български фирми се е 
подобрил. 

Ако през 2014 г. 18% от компаниите са декларирали увеличение, а 23% 
- намаление на износа, то през тази година пропорцията е обърната - 20% 
ръст и 13% намаление.

Позитивна тенденция има и в увеличението на броя на работните места. 
23% от фирмите декларират, че са увеличили работните места през тази 
година, докато миналата година делът им е бил 14%. 

В същото време рязко намалява делът на фирмите, които са съкращавали 
работни места - от 25% през 2014 г. на 3% тази година. Заплатите през 
тази година обаче са вдигнали само 10% от фирмите, а миналата година 
делът им е бил 23%.

Бизнесът одобрява по-ефективната работа на НАП и митниците и 
ограничаването на контрабандата на горива. 

В същото време обаче бизнесът е скептичен за дейността си през 2016 г. 
Една от причините е неяснотата по отношение на цените на суровините, 
включително и високата цена на тока за индустрията. 

Допълнителен удар за бизнеса е очакваното повишение на цените 
на товарните превози на БДЖ. Негативна роля оказват и по-високите 
минимални осигурителни доходи и минимална заплата от 1 януари. 

57% от фирмите оценяват негативно вдигането на минималната заплата 
на 420 лв. от 2016 г. Това води до изравняване на възнагражденията на 
хората с най-ниска квалификация с тези на по-квалифицираните кадри.

Все по-сериозен става и проблемът с човешките ресурси, смятат 
анкетираните фирми, като гладът не е само за висококвалифицирани 
служители, но и за средноквалифицирани, и дори обикновени работници.

СУБСИДИРАНАТА ЗАЕТОСТ 
НАМАЛЯВА С 30% ПРЕЗ 2016 

Увеличението на минималната заплата 
от 380 на 420 лв. ще ореже близо 30% от 
хората, които работят или се обучават по 
субсидирана заетост. Парите за активната 
политика на държавата на пазара на 
труда остават непроменени и през 2016 
г. - 73 млн. лв., по-високото минимално 
възнаграждение обаче ще позволи по-
малко хора да се включват в мерките с 
национални средства, тъй като основната 
част от тях получават именно минималната 
заплата. За 2016 г. плановете са общо 
24 хил. безработни да бъдат наети или 
включени в обучение. За тази година 
планът бе същите пари да стигнат за 37 хил. 
българи. Планът за заетостта все още не е 
публикуван.Прогнозите са безработицата 
догодина да е 10.2%, а заетостта да се 
повиши минимално - с 0.5%.За по-малкия 
обхват на мерките сигнализира социалният 
министър Ивайло Калфин. Извън тези 
73 млн. лв. социалното министерство 
иска още 21 млн. лв. допълнителни за 
две уязвими групи на пазара на труда - за 
професионално обучение на 3 хил. млади 
хора, както и за субсидирана заетост за 
шест месеца на още 3 хил. младежи и 3 
хил. безработни повече от една година 
хора. Като предизвикателства пред пазара 
на труда от министерството посочват 

КАК РОДИТЕЛИТЕ ДА 
ПОЛЗВАТ ДАНЪЧНИТЕ 
ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДЕЦА

За доходите си през тази година 
родителите на непълнолетни деца могат 
да ползват данъчно облекчение. Сумата от 
годишните данъчни основи се намалява в 
зависимост от броя на децата: с 200 лв. за 
едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 
лв. – за две ненавършили пълнолетие деца; 
или с 600 лв. за три или повече ненавършили 
пълнолетие деца. Данъчното облекчение за 
деца с увреждания дава възможност сумата 
от годишните данъчни основи да се намали 
с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с 
над 50 на сто вид и степен на увреждане.

Националната агенция за приходите 

ограниченото търсене на работна сила в слабо развитите 
региони, както и броя на неактивните и обезкуражените 
българи. По данни на стопанската камара 870 хил. 
българи у нас нищо не правят - не учат и не работят. 
Друг проблем се очертават търсещите работа бежанци, 
разминаването между уменията, които търсят фирмите, 
и тези, които има работната ръка, посочват от МТСП. 
Извън националните пари министерството ще разчита 
на средствата по оперативната програма “Развитие на 
човешките ресурси”. По различни програми и мерки 
ведомството планира да плати догодина близо 170 млн. 
лв.



  4                             ОБЩИНСКИ НОВИНИ

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

НАПРЕДЪК  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ 
„НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”- 23.12.2015 г.

 
Агенция за социално 

подпомагане
Проект № 2014BG-

05M9OP001-2.2015.001-
C0001 

 „Нови възможности за 
грижа” 

През месец март 2015 година община Гърмеен, в партньорсто с 
Агенцията за социално подпомагане, стартира изпълнението на Проект 
№ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови възможности за грижа”. Той се 
осъществява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ “Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., съфинансирана 
от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Реалното 
предоставяне на услугата „личен асистент“  започна на 20.05.2015 г., 
като към настоящия момент 23.12.2015г. общия брой лични асистенти 
обхванати в рамките на проекта в община Гърмен са 52 души, обслужващи 
54 потребителя от населените места в общината, от които 12 деца.

Услугата се предоставя в домовете на потребителите, чрез одобрени 
и предварително обучени 52 лични асистенти. През месец октомври 
2015 г. се проведе поддържащо обучение с продължителност 4 часа на 
работещите лични асистенти. Изпълнението на дейностите по проекта 
протича успешно под  контрол от страна на Управляващия орган и 
проверки от Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Гоце Делчев. До 
настоящият момент няма установени нередности в изпълнението му. 
Текущите резултати от изпълнението на проекта доведоха до подобрен 
достъп до социални услуги, постигната независимост и социална 
интеграция на възрастни хора с ограничения или невъзможност за 
самообслужване и хора с увреждания. В началото на  месец декември 
съгласно указанията на конкретния бенефициент екипът по прокета 
подготви междинни отчети и се очаква верифициране на направените до 
момента разходи. 

Проектът „Нови възможности за грижа”  приключва на 29.02.2016 г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ С. ГЪРМЕН ПРИЕ 
РЕШЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НОВИ ТРИ 
ПРОЕКТА

На свое заседание, състояло се на 28.12.2015 г., Общинският съвет с. 
Гърмен прие решения  за кандидатстване на 
общината по нови три проекта. 

Два от проектите, с които ще се 
кандидатства, са финансирани по Програмата 
за трансграничното сътрудничество между 
Република България и Бивша Югославска 
Република Македония по Инструмента за 
предприсъединителна помощ, Бюджетна 
линия №2014ТС16I5CB006-2015-1. 
Партньорът и по двата проекта ще бъде Община 

Босилово от БЮРМ. Единият от проекти, по който община Гърмен ще 
бъде и водещ партньор, е “Ефективно използване на природните ресурси 
и устойчиво опазване на околната среда в трансграничния регион Гърмен 
– Босилово” като основна цел на проекта ще бъде почистване на коритата 
на три дерета в селата Гърмен, Дебрен и Огняново. Вторият проект е 
“Развитие на туризма в трансграничния регион Босилово - Гърмен, чрез 
запазване на местните културни традиции” като водещ партньор ще 
бъде Община Босилово. Основната цел на проекта е реконструкция на 
сградата на НЧ “Изгрев 1956“ село Рибново. 

Третият проект, който ОбС с. Гърмен прие да се кандидатства е  
“Създаване на общински център за почасово предоставяне на социални 
услуги за хора в неравностойно положение “ по приоритетна ос 
„Намаляване на бедността и намаляване на социалното включване“ по 
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  2014-2020, код 
на процедурата BG 05M9OP001-2.002 

РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА 
„ОГНЯНОВО - РИБНОВО” И „ГЪРМЕН - 
КОВАЧЕВИЦА”

С целеви средства 
от Министерство 
на регионалното 
развитие на 
стойност 300 000 
лв., се извършиха 
ремонтни дейности 
по два общински 
пътя „Огняново - 
Рибново” и „Гърмен 
- Ковачевица”. 
Р е м о н т н и т е 
дейности включваха 
п о ч и с т а в а н е 
на водостоци и 
канавки, изграждане 
на банкети, частично 
изкърпване на 

асфалт, поставяне на 2.5 км. мантинели, поставяне на предпазни мрежи в 
опасните скални участаци от пътищата и други. 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН - Г-ЖА 
МИНКА КАПИТАНОВА, ЗАРАДВА ВСИЧКИ 
ДЕТСКИ ЯСЛИ И ГРАДИНИ С ПОДАРАЦИ ЗА 
ПРАЗНИЦИТЕ

По случай коледните и 
новогодишните празници, 
кметът на община Гърмен, г-жа 
Минка Капитанова, зарадва 
малчуганите от всички детски 
градини и ясли в общината 
с подараци. Със средства от 
община бяха закупени играчки 
за всяка една група от детските 
градини. Играчките бяха 
подбирани според възрастовите 

особености на децата - от 
яслената група, от малките 
групи и от подготвителните 
групи. С тези подараци, г-жа 
Капитанова зарадва децата 
от всички детски градини 
и им пожела много здраве, 
много късмет и весело 
посрещане на коледните и 
новогодишните празници.


