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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

8 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ
ФИРМИ, НПО, ЧИТАЛИЩА,КООПЕРАЦИИ И
ЗЕМЕДСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА ГЪРМЕН,
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И ХАДЖИДИМОВО, АКО БЪДЕ
ПОДГОТВЕНА ДОБРА СТРАТЕГИЯ

С много участници и при изключителен интерес протече
информационният ден на Местната инициативна група (МИГ), свързан
с началото на изработване на местна стратегия за развитие в общините
Гоце Делчев, Хаджидимово и Гърмен. Представители на местния бизнес,
кооперации, земеделски стопани, НПО, общински съветници, кметове
и читалища заявиха своя интерес да се включат в разработване на
стратегията, която е свързана с доброто управление и развитие на района.
Тя трябва да бъде готова и внесена за одобрение до 31 май. Голяма част
от европейските програми, действащи в България са заделили част от
средствата именно за финансиране на МИГ, като общо за действащия
програмен период до 2020 г., те са 70 милиона евро.
Ако стратегията за
местно развитие бъде
одобрена, тя ще разполага
с 8 милиона лева, с които
ще бъдат финансирани
местни проекти на фирми,
общини,
читалища,
земеделци и кооперации
от трите общини, уточни
председателят на МИГ
– Гоце Делчев Валери
Сарандев. Координатори
за връзка с членовете на
МИГ са Тереза Вакареева,
Ибраим Пачаджиев за
офиса в Гоце Делчев,
Атанас
Кюмурджиев
от
фондация
Места
инициативна група –
Хаджидимово и Радослав
Киневирски от Местно
партньорство Гърмен.
До 15 април ще се състои
обществено обсъждане на
стратегията.

УЧЕНИЦИ ОТ ГЪРМЕН ОТБЕЛЯЗАХА
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН СРЕЩУ
ТОРМОЗА

Учениците от СОУ “Св. Св. Кирил
и Методий”, с. Гърмен отбелязаха
Международния ден срещу тормоза “Ден на
розовата фланелка”. В знак на съпричастност
те изработиха розови тениски с надпис “НЕ
на тормоза”. Беше проведена беседа на тема
“По пътеката на доброто”, много дидактични
и спортно-състезателни игри. По-големите
ученици събраха материали и изработиха
информационно табло и презентации.
Под това мото
“Ден на розовата
ф л а н е л к а ”
всяка година, в
последната сряда
на месец февруари,
в десетки страни се
организира “Ден за
борба с тормоза в
училище”. На този
ден участниците
в проявите носят
розово,
за
да
символизират
своята
позиция
на неприемане на
тормоза в училище.
Всичко започва в
Канада като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище
в провинция Нова Скотия. Събитието е организирано от двама ученици Дейвид Шепърд и Травис Прайс.
При откриването на учебната година през септември 2007 г. в
тяхното училище, група по-големи ученици се подиграват и тормозят
деветокласник, дошъл на училище облечен с розово поло, докарвайки
го до плач. На следващия
ден споменатите по-горе
двама ученици решават да
купят и разпространят сред
съучениците си 50 розови
тениски в подкрепа на
тормозения техен съученик.
Скоро тази инициатива
на канадските ученици се
подема и от хиляди училища
по целия свят. През 2011 г.
около 1 млн. ученици от над
25 страни отбелязват този ден
с различни прояви.
Честит 3-ти март!
Уважаеми жители на Община Гърмен,
Поздравявам ви с Националния празник на Република България!
Нека в този тържествен ден на нашата признателност, сведем
глави пред хилядите герои, загинали за свободата на България!
Нека го посрещнем достойно и със самочувствие, да предадем на
децата си завета да тачат, съхраняват и обичат Родината си, да
градят с разум и сърце, отговорно и вдъхновено своя нов, по-добър
и красив свят, за да бъде в сигурни ръце бъдещето на България.
С уважение,
МИНКА КАПИТАНОВА
Кмет на Община Гърмен
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ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ЩЕ СЕ МЯРКА 6.3 НА ПРСР НЯМА ДА ПОДПОМАГА
ВОДЯТ В РЕГИСТЪР И ЩЕ СКЛЮЧВАТ
СТАРТИРАНЕ НА СТОПАНСТВА
ДОГОВОРИ С ИЗКУПВАЧИТЕ

Промените в Закона за тютюна и тютюневите изделия ще доведат до
подобрение на пазара още в следващата изкупна кампания. Това каза пред
журналисти министърът на земеделието и храните Десислава Танева
след като народните представители приеха на второ четене промените в
Закона, съобщи МЗХ. Тя отбеляза, че измененията са плод на консенсус
между всички парламентарно представени групи и заинтересовани в
сектор „Тютюн“. „С приетите промени правим крачка напред в това,
държавата да осигури публичност на лицата, които са заети в сектора и
да окаже влияние по повод възникващите спорове по време на изкупната
кампания, обясни Танева.
Министърът на земеделието подчерта, че с така приетия закон се
регламентират и представителните организации в сектора. „Дава се
възможност за сключването на колективни договори. Ще се създаде
регистър, който да осигури публичност на лицата, така че да няма
проблеми нито за една от страните, защото всяка от тях се нуждае от
сигурност и устойчивост“, уточни министърът. По думите й, всяка
година по време на кампанията по веригата се получават разминавания.
„Произвежда се тютюн, който е повече от договорения за изкупуване.
Натрупването на проблемите в сектора доведе и до това, че при самите
оператори няма устойчивост и виждаха един хаос на пазара“, заяви още
Десислава Танева.
Министърът бе категорична, че всички тютюнопроизводители трябва
да засяват със сертифицирани семена само това количество, за което имат
договори. „Държавата не е стопански субект и не може пряко да участва
в процеса на изкупуване и преработване на тютюна“, коментира Танева.
Тя отправи апел към дребните производители във всички сектори в
земеделието да се обединяват и сдружават, като обясни, че само по този
начин ще могат да получат по-добри качество и цена на произведения
продукт.
Десислава Танева припомни, че тютюнът не съществува като допустима
за подпомагане култура в нито един регламент на Европейската комисия.
„Единствената възможност за подкрепа е Националната преходна помощ,
осигурена от държавния бюджет. Тя има за цел тютюнопроизводителят
да се преориентира към друг вид производство или да стане пазарно
устойчив“, допълни още министърът на земеделието и храните.

ПИРИНСКО ОСТАВА НА ДЪНОТО ПО
СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В СТРАНАТА
По предварителни данни на Националния
статистически институт (НСИ) наетите лица
по трудово и служебно правоотношение в
област Благоевград към края на декември
2015 г. се увеличават с 1.0% спрямо края
на септември 2015 г., като достигат до 87.4
хиляди. Спрямо края на третото тримесечие
на 2015 г. наетите лица в частния сектор
се увеличават с 2.2% (до 68.9 хиляди),
докато в обществения сектор броят им намалява с 3.6% до – 18.5 хиляди,
съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Благоевград. В края
на декември 2015 г. в сравнение със същия период на предходната година
общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение
намалява с 0.2%. По сектори в сравнение с края на декември 2014
г. наетите в частния сектор се увеличават с 1.0% (или с 0.7 хил.), а в
обществения сектор намаляват съответно с 4.4% (или с 0.9 хил.). През
четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна заплата за областта
се увеличава спрямо третото тримесечие на 2015 г. с 5.1% до 637 лева.
За обществения сектор средната месечна заплата е 864 лв., а за частния
– 571 лева. През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната брутна
месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 5.3%
в сравнение със съответния период на предходната година. В сравнение
с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2015
г. област Благоевград е на предпоследно място по показателя средна
брутна работна заплата, като само в област Видин получават по-ниско
заплащане – 622 лева. Най-висока средна месечна работна заплата
получават наетите в областите София (столица) – 1 235 лв., Враца – 902
лв. и София – 911 лева.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. e мярка
за развитие, а не мярка за стартиране на земeделски бизнес. Това обяви на
информационен семинар в рамките на АГРА Антоан Чаракчиев, главен
експерт в отдел Конкурентоспособност на земеделието в Дирекция
Развитие на селските райони в МЗХ. , предаде репортер на Фермер.БГ.
„Над 30% от запитванията към НССЗ от страна на кандидатите по
мярка 6.3 са дали могат да се подпомагат стартиране на стопанства.
Отговорът е: Не, не могат! Идеята е да се подпомогнат полупазарните
стопанства, които да преминат към пазарен принцип и да кандидатстват
по инвестиционните мерки на Програмата“, обясни Чаракчиев.
Мярката трябва да бъде стъпка за по-нататъшно развитие на
стопанствата и кандидатсване по инвестиционните мерки на Програмата.
Тя трябва да стимулира преминаването от полупазарно към пазарно
стопанство.
„Имайте предвид, че приходите ще се обследват много строго и те
трябва да бъдат само от земеделска дейност – производство на продукция,
преработка на продукция и приходи от финансиране по схемите за
директни плащания“, подчерта Чаракчиев.
Залата на информационната среща на НССЗ, посветена на мярка 6.3,
се оказа тясна за всички желаещи да присъстват.

10 % УВЕЛИЧЕНИЕ НА СРЕДНОТО
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА ПРЕЗ 2015

10% увеличение на средното
обезщетение за безработица през
2015 г.
С близо 10% се е увеличило средното
обезщетение за безработица през
2015 г. Това показва статистиката
на Националния осигурителен
институт (НОИ). През ноември
миналата година безработните са
получавали средно по 328,94 лв. на
месец. Сумата е с над 31 лв. повече
в сравнение със същия месец на
2014 г.
Обезщетението е равно на 60% от
средния доход, върху който човек
се е осигурявал през последните
24 месеца, преди да бъде съкратен.
Сметката показва, че преди да
останат без работа, хората са се
осигурявали средно върху 547 лв.
През ноември миналата година
едва 92 593-ма, или 26% от всички
регистрирани 353 604 безработни
са получавали обезщетение. Това
право имат само хората, които са
се осигурявали за безработица
през най-малко 9 от последните
15 месеца, преди да останат без
работа. В последните години броят

им намалява.
Данните на НОИ
показват,
че
мъжете
получават
по 373,76 лв. на
месец.
Средното
обезщетение
на
жените е 294,69
лв., или с 21% помалко.
Причината
за
разликата
е,
че дамите са се
осигурявали върху
по-нисък
доход.
Най-много средства
вземат безработните
в
София.
Те
получават средно по

480,05 лв.
„Най-богати“ са безработните мъже
в столицата със средно обезщетение
от над 536 лв. На обратния полюс
са жените в Силистра, които вземат
над два пъти по-малко, или 232 лв.
Най-много пари от НОИ получават
хората между 35 и 39 години, а наймалко младежите до 19 години.
Всеки четвърти безработен взема
до 150 лв. На обратния полюс
са 2776 души, които получават
от 1200 лв. до 1560 лв., колкото е
максималното обезщетение.
Най-много безработни са съкратени
от търговията на дребно, хотели
и ресторанти. Близо 50 000 от
хората с право на обезщетение са
без професионално образование,
52-ма са с докторска степен, 12
484 души са висшисти, а около
56 000 са със средно образование.
Най-многобройна е групата на
завършилите социални, стопански
и правни науки. На годишна
база най-много се увеличават
безработните във Видин, Разград
и Ямбол. В Перник, Търговище и
Хасково броят им намалява.
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ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
ДЕКЛАРИРАТ ДОХОДИ ЗА
СУБСИДИИ ДО 3 МАЙ

Земеделските стопани трябва да подадат
наново декларация за доходите си, за
да отбележат получените субсидии и да
внесат данъка за тях. От НАП припомнят
на регистрираните земеделски стопани,
които през 2015 г. са получили доходи под
формата на държавни помощи, субсидии и
друго подпомагане от Европейския фонд за
гарантиране на земеделието, Европейския
фонд за развитие на селските райони
и държавния бюджет, че трябва да ги
декларират през 2016 г.
Средствата се декларират през 2016 г. в
Годишната данъчна декларация по чл. 50.
Субсидиите следва да се отразят в нея, като
се впишат в Приложение № 2, 3 или 6 в
зависимост от реда за облагане на доходите.
За тези приходи от субсидии трябва да се
внесе дължимия данък.
Земеделските стопани трябва да декларират
доходите си за 2015 г. пред НАП до 3 май,
като подадат годишна декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ, а също да начислят и платят данъка
за тях. Дължимият данък е в размер на 10%,
но законът позволява на регистрираните
земеделски стопани и тютюнопроизводители
да намалят доходите си от продажбата на
произведени непреработени продукти от
селско стопанство с 60%. Земеделските
стопани, получили доходи от производство
на преработени продукти и декоративна
растителност, могат намалят данъчната си
основа с 40%.
Земеделците, извършващи дейност като
еднолични търговци /ЕТ/, също декларират
доходите си до 3 май, но не могат да намаляват
данъчната си основа с нормативно признати
разходи. За тях данъчната ставка остава 15%
върху разликата от получените приходи
през изминалата 2015 година и доказаните
разходи.
Физическите лица, регистрирани като
земеделски стопани, ще ползват 5%
отстъпка от данъка за довнасяне, ако подадат
декларацията си за облагане на доходите до
31 март 2016 г. по електронен път и внесат
дължимия данък. Отстъпката се ползва,
ако земеделците към този момент нямат
подлежащи на принудително изпълнение
публични задължения.
Повече информация за декларирането и
плащането на данъци земеделските стопани
могат да намерят на сайта на НАП www.
nap.bg. Консултации може да се правят и на
цената на градски разговор в кол центъра на
приходната агенция на телефон 0700 18 700.

ЕФТИНИ КРЕДИТИ ЗА
ПРЕДПРИЕМАЧИ ДО 29
ГОДИНИ ПО ОПРЧР

Младежи до 29 години ще могат да
получават кредити с ниски лихви за
започване на собствен бизнес. За подкрепа
на предприемачите ще бъдат създадени
финансови инструменти със средства от
инициативата за младежка заетост, по която
България ще получи 216 млн. лв. европари
до 2020 г. Идеята е Министерството на
труда и социалната политика, което вече
е предложило необходимите промени
в оперативната програма „Развитие на
човешките ресурси“ (ОПРЧР).
„Ще предложим да се създаде кредитна
линия за финансиране на проекти за
създаване
на
микропредприятия
от
младежи“, каза зам.-министърът на труда

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Зорница Русинова. Идеята ще се обсъжда
на 19 февруари от Комитета за наблюдение
на ОПРЧР. Затова все още няма яснота за
финансовите параметри.
Засега има две идеи. Първата е да се
създаде фонд за микрокредитиране,
който би могъл да предостави улеснен
директен достъп до средства за
инвестиции или оборотен капитал за
нуждите на новосъздадените предприятия.
Втората възможност е да се структурира
фонд, който да гарантира кредитите за
микропредприятията,
създадени
със
субсидия от оперативната програма. Целта
е да се понижат лихвите по теглените от
младите предприемачи заеми.
Социалното министерство вече обяви,
че ще насочи 20 млн. лв. от оперативната
програма към Фонда на фондовете, който
ще управлява финансовите инструменти
по европрограмите. Първоначалната идея
беше с парите да се финансират проекти за
създаване на социални предприятия. Тази
сума ще бъде увеличена, за да се осигурят
средства и за младите предприемачи, каза
Русинова.
През пролетта министерството планира да
отвори схема за квалификация и обучение
на младежи, които искат да започнат
собствен бизнес. От есента ще започне
друга схема, по която предприемачите ще
могат да кандидатстват за финансиране на
проектите си, добави Русинова.
Статистиката показва, че през 2013 г.
самонаетите до 29 години са били 24 000,
или едва 2% от всички в тази възрастова
група.

ЕДНА ТРЕТА ОТ РАБОТЕЩИТЕ В
СТРАНАТА СА НИСКОПЛАТЕНИ

Около 30,5 процента от всички наети
в страната, или 689 хиляди души, са
нископлатени - със средна работна заплата
под 75 процента от средната работна
заплата за страната. Това съобщи на
пресконференция в КНСБ директорът
на Института за социални и синдикални
изследвания /ИССИ/ на синдиката Любен
Томев, който представи доклад на ИССИ.
Като “нископлатени” могат да бъдат
определени 17 икономически дейности,
като сред тях най-важните според Томев
са рибно стопанство, производство на
облекло, обработка на кожи, производство
на обувки, производство на дървен материал
и изделия от дърво, мебели, търговия на
дребно, ресторантьорство, дейности по
обслужване на сгради и озеленяване.
През миналата година най-добре
платените работещи в България са в
сектора на информационните технологии средната работна заплата в сектора е 2710
лева, а най-нископлатените работници са
в сектора на производство и преработка
на кожи - 474 лева, съобщи лидерът на
КНСБ Пламен Димитров. По думите му
разликата между най-нископлатените и
най-високоплатените работници е 5,7 пъти.
Любен Томев припомни, че според
предварителните данни на НСИ за 2015 г.
има относително висок ръст на средната
работна заплата, която през 2015 г. е 894
лева, което означава номинален ръст от 8,8
на сто и реално повишение с 8,8 на сто. В
обществения сектор се отчита увеличение
с 4,8 на сто и реално с 4,9 на сто, като е
достигнато равнище 930 лева. За частния
сектор средната заплата е 882 лева, или
номинално с 10,2 процента повече от 2014
г., а реално с 10,3 на сто.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

МАРТ 2016 г.
До 10-ти март
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 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 2016 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление
за неподаване на месечни декларации за февруари 2016
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 2016 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
от лицата, които имат право и желаят да ползват
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

ОБЩИНСКИ НОВИНИ
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НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПОКАНА ЗА ПРОЕВЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА
„НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”- 26.02.2016 г.
СРЕЩА НА ТЕМА: “ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА
МЕСТНИТЕ НУЖДИ И ПОТРЕБНОСТИ НА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ В ОБЩИНА ГЪРМЕН,
Агенция за социално
подпомагане
КОИТО ДА ЗАЛЕГНАТ В СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО
Проект № 2014BGРАЗВИТИЕ НА МИГ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН 05M9OP001-2.2015.001-C0001
ХАДЖИДИМОВО“
„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 общия брой лични асистенти в община Гърмен са
57, обслужващи 59 потребителя от населените места в общината от които
12 деца. Във връзка с изпълнението на Дейност 3 и Дейност 5 през м.
Февруари 2016 г., по проекта са наети 8 медицински специалисти, които
ще предоставят здравни грижи на потребителите ползващи социалната
услуга „Личен асистент“.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 27.11.2015 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
Телефон за връзка: 0751/61261

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА
1

Медицинска сестра

Професионален колеж

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 48 МЕСТА
6
Шивачи мъжко/дамско облекло
Средно, Основно образование
2
Шивачи
Основно образование
1
Машинни оператори шиене
Основно образование
5
Шивачи
Начално/Основно образование
3
Машинен оператор, шиене на обувки Осново образование
2
Комплектовач
Основно образование
10
Работник, сглобяване на детайли
Основно образование
7
Машинен оператор, производство на Основно образование
мебели
2
Монтьор, обувки
Основно образование
3
Печетар проекции/изображения
Основно образование
2
Помощник-възпитател
Средно образование
1
Автомонтьор
Основно образование
1
Общ работник
Основно образование

ДФЗ ИЗПЛАТИ СУБСИДИИТЕ ЗА
НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВЕНИ РАЙОНИ
Държавен
фонд
„Земеделие“ плати в сряда
61 781 744 лева по подмярка
13.1
“Компенсационни
плащания в планински
райони” и 19 153 448
лева - по подмярка
13.2
“Компенсационни
плащания за други райони,
засегнати от значителни
природни ограничения”.
Субсидии
по
двете
подмерки получиха 36 021

“Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа
инвестира в селските райони“

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“
Под-мярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
През месец декември 2015 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група - Гоце Делчев” (МИГ - Гоце Делчев) подписа
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50194/07.12.2015 г. по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР).
Партньори на МИГ - Гоце Делчев при реализацията на проекта са
публично-частни партньорства от общините Хаджидимово и Гърмен.
Целта на проекта е да се разработи Стратегия за местно развитие по
подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), която обхваща
всички населени места в трите общини, и с която в последствие МИГ „Гоце
Делчев - Гърмен -Хаджидимово” да кандидатства за финансирането й по
ПРСР. Дейностите, които ще се изпълняват по проекта изискват активно
обществено участие.
С цел разработване на Стратегия за местно развитие на МИГ „Гоце
Делчев -Гърмен - Хаджидимово”, която да отговаря в пълна степен на
нуждите и приоритетите на заинтересованите страни от трите общини,
предстои провеждането на информационни срещи с представители на
стопанския, нестопанския и публичния сектор от територията, на които
ще се обсъдят подходящите мерки от ПРСР и други допустими програми,
които в най-пълна степен отговарят на местните потребности и които да
залегнат в Стратегията на МИГ.
С оглед на гореизложеното, бихме искали да Ви поканим да вземете
участие в Информационна среща с представители на заинтересованите
страни, която ще се проведе на 02 март 2016 г., сряда в сградата на
общинска администрация Гърмен на адрес: с. Гърмен, ул. “Първа” № 35
в следните часове:
• 10.00 ч. - Работен панел „Нестопански и публичен сектор” (читалища,
неправителствени организации, училища, детски градини, общинска
администрация и кметства, представители на социални домове, спортни
и туристически клубове и др.)
• 14.00 ч. - Работен панел „Стопански сектор” (земеделски производители,
хотели, къщи за гости, предприятия в сфери, различни от земеделието и
др. представители на бизнеса в общината)
За допълнителна информация може да се обръщате към екипа на МИГ
- Гоце Делчев на ел. адрес mig_gotsedelchev@abv.bg и тел. +359 895 890
959, +359 893 661 767.

земеделски стопани.
Изчисленията на финансовата помощ са извършени на база ставки,
регламентирани в чл. 7 и чл. 8 от Наредба 6 от 24.02.2015 г. за прилагане
на мярка 13 “Плащания за райони с природни или други специфични
ограничения” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)
2014-2020 година.
Окончателният размер на финансово подпомагане ще бъде определен
след актуализирането на слой “Площи, допустими за подпомагане” на
базата на подадените възражения и след изясняването на принадлежността
на констатираните двойно заявени площи за 2015 година.

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

