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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

ОБЩИНА ГЪРМЕН С НОВ СПЕЧЕЛЕН
ПРОЕКТ РЕМОНТИРА ЧИТАЛИЩЕТО В
С. РИБНОВО

На 23 юни 2016
г. в гр. Кюстендил
се
проведе
третото заседание
на
Съвместния
комитет
за
наблюдение
на
Програмата
за
трансгранично
с ът рудниче с тво
Интеррег
ИПП
България
Македония,
на което бяха
одобрени първите
проекти,
които
ще
получат

финансиране по програмата.
Един от тези проект е този на община Гърмен с партньор община
Босилово от Репеблика Македония, в който македонската община е водещ
партньор. Той е с наименование „Развитие на туризма в трансграничния
регион Босилово - Гърмен, чрез запазване на местните културни
традиции” и е по Приоритетна ос 2.1 - Повишаване на туристическия
потенциал на региона чрез сътрудничество и инициативи в добро
опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство
с бюджетна линия № 2014ТС16I5CB006-2015-1. Продължителноста на
проекта ще е 24 месеца.
Основните
дейности
по
новия проект са
свързани главно
с
ремонтиране
и
обновяване
на
читалище
„Изгрев“
1956
с.
Рибново
и
читалището
в
с.
Секирник,
община Босилово.
Подобряване
на
интериора,
промяна
на
предназначението
на помещение от
склад в зала, обединяване на помещения на сградата за изложбена зала,
направа на навес, изграждане на бетонова площадка със стълбище за достъп
до дворното пространство на читалището, изпълнение на топлоизолация
на приземен етаж, подмяна на дограма с PVC профили и стъклопакет
са СМР дейностите, които ще се извършат в читалището в с. Рибново.
Предвижда се и доставка на оборудване за нуждите на читалището. Една
от най-атрактивинет “меки” мерки ще бъде провеждането на културен
фестивал в Гърмен.
През следващите седмици предстои подписване на договора за
финансиране и начало на изпълнение на одобрения проект за финансиране,
който ще допринесе със своите дейности за подпомагане развитието на
туризма и културните дейности в село Рибново и община Гърмен като
цяло.

Кметът на Община Гърмен, г-жа
Минка Капитанова беше гост на
прием по покана на Посланикът
на Суверенния Малтийски Орден и
Госпожа Дзуком по случай празника
на св. Йоан Кръстител - покровител
на Ордена. Събитието се състоя на 23
юни 2016 г. от 18.30 ч. в Градината на
“Гранд хотел София“.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми Дами и Господа,
Уважаеми колеги,
Уважаеми пчелари,
Уведомяваме Ви, че от 24.06.2016 - 01.07.2016 от Летище Гоце
Делчев ще се третират срещу комари следните землища както
следва:
Землищата на Общини: Сатовча, Доспат (на юг от яз. Доспат),
Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен.
При условие, че настъпят неблагоприятни метеорологични
условия, графика се измества напред във времето.
Областна дирекция “Земеделие” Благоевград

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН И СПОНСОРИ В
ПОМОЩ НА ГЕРГАНА КЮМКОВА ОТ С. ГЪРМЕН

Кметът на община Гърмен, г-жа Минка
Капитанова и спонсори осигуриха 1000
лева за изграждането на баня и удобна
тоалетна за 31-годишната Гергана Кюмкова.
Младата жена остана инвалид след тежък
инцидент с претоварен междуградски
автобус, от който тя изпадна при внезапно
отваряне на вратата в движение и гумите
прегазиха краката й.
Пострадалата през 2014 г. Гергана
Кюмкова живее в стара къща при баба
си и дядо си в Гърмен, където няма
никакви удобства за естествените й
нужди съобразно нейното здравословно
състояние. Съседи я посъветвали да
депозира молба в Общинския съвет в
Гърмен за отпускане на финансова помощ,
която в крайна сметка й била отказана по незнайни причини.
Спонсори от селото и кметът на общината се притекоха на помощ
и решиха проблема на Гергана. Сега тя има необходимото й сервизно
помещение, съобразено с нуждите й.
Нелепият инцидент с младата жена се случи на 29 януари 2014 г., когато
тя бе на 29 години. Сутринта тя пътувала от Гърмен за Гоце Делчев с
междуградския автобус на транспортната фирма “Динамо”, когато
внезапно на кръговото кръстовище в града се отворлила задната врата
на автобуса и Гергана се озовала под гумите на претъпканото с хора
превозно средство, което буквално минало през краката й.
За живота на прегазената жена се бориха лекари от МБАЛ „Иван
Скендеров” - Гоце Делчев, а впоследствие и месеци наред медиците от
специализираната клиника по ортопедия в “Пирогов”.
Гергана бе на косъм от ампутиране на единия й крак, но благодарение
на специалистите, които и направиха няколко операции, нейния силен
дух и издръжливостта на младия й организъм, тя бе спасена.
Така Гергана успя да се възстанови и днес се движи почти свободно, но
с помощта на патерица. Не е известно на хората от Гърмен дали за случая
има виновни и наказани лица, както и дали има повдигнато обвинение за
нелепия инцидент.

АПЕЛ ЗА ПОМОЩ
Уважаеми съграждани,
На 05.06.2016 г., около 14.00 часа, пожар изпепели почти
напълно къщата на Рефат Исуфов Беев от с. Осиково.
Нека в този тежък момент да помогнем на пострадалото
му семейство.
Банковата сметка за оказване на помощ:
Рефат Исуфов Беев - IBAN: BG40STSA93000023612468
Предварително благодаря на всички, които ще се отзоват
и ще подкрепят пострадалото семейство.
С уважение,
МИНКА КАПИТАНОВА
Кмет на община Гърмен
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НССЗ ЗАПОЧНА ИЗГОТВЯНЕТО НА
БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАНСКИ ПАКЕТИ
ЗА МАЛКИ СТОПАНСТВА

Националната служба
за съвети в земеделието
започна предоставянето
на
консултанстски
пакети от вчера, 22
юни по подмярка 2.1.2.
„Консултантски услуги
за малки земеделски
стопанства” по мярка 2
,,Консултантски услуги,
услуги по управление
на
стопанствотс
и
услуги по заместване в
стопанството” от ПРСР
2014-2020 г.
За първата година
бюджетът е в размер до
левовата равностойност на 4 000 000 (четири милиона) евро от бюджета
на мярка 2 ,,Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството
и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР 2014 - 2020 г.
Колсултантските услуги за малки земеделски стопанства се предоставят
безплатно от НССЗ. Дейността на НССЗ включва:
- предоставянето на консултантски услуги относно стандартите за
безопасност на труда и/ или стандарти за безопасност на стопанствата;
- включва предоставянето на консултантски услуги относно изискванията,
определени от националното законодателство за изпълнение на пазара на
продукти за растителна защита и относно спазване на общите принципи
на интегрирано управление на вредителите при земеделски култури;
- включва изготвяне на бизнес планове и заявления за подпомагане на
малки земеделски стопанства, кандидати по подмярка 6.3. “Стартова
помощ за развитието на малки стопанства”от ПРСР 2014-2020 г.;
- включва изготвяне на бизнес планове и заявления за подпомагане на
малки земеделски стопанства, кандидати по:
а) подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична
подпрограма за развитие на малки стопанства”от ПРСР 2014-2020 г. и/
или
б) подмярка 4.2.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти по Тематична подпрограма за развитие на
малки стопанства”от ПРСР 2014-2020 г. и/или
в) подмярка 4.4.2. “Непроизводствени инвестиции по Тематичната
подпрограма за развитие на малки стопанства”от ПРСР 2014-2020 г.;
- включва изготвяне на бизнес планове и заявления за подпомагане на
малки земеделски стопанства, кандидати по подмярка 6.4.2. “Инвестиции
в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за
развитие на малки стопанства”от ПРСР 2014-2020 г.;

ТАЗИ ГОДИНА НЯМА ДА СЕ ОТВАРЯ МЯРКА
6.4 ОТ ПРСР

Мярка 6.4 обикновено
се свързва с къщите за
гости. Тази мярка не сме я
предвидили да я отваряме
тази година – категорично
го обявявам. Това каза
министърът на земеделието
и храните Десислава Танева
по време на Международен
икономически форум Ямбол
2016, предаде Фокус.
„За следващата година
мярката и нейните условия
ще бъдат предмет на
обществен дебат по отношение в какъв вид този тип инвестиция може да
бъде допустима”, заяви министър Танева.
„ В никакъв случай няма да повторим разпределението на бюджета в
отделните видове инвестиции за неземеделски дейности, което се случи
в стария програмен период”, уточни Танева.
„Кога би следвало да бъде допустима една къща за гости”, попита
министър Танева и уточни, само тогава, когато районът, в който се изгражда
е район, селище, община, които по статистиката и икономическото
развитие е основният поминък – алтернативният туризъм.
„Всичко останало в някои случаи компрометира тази мярка и не бихме
допуснали друг такъв риск”, добави земеделският министър. “Аз от една
страна съм атакувана за къщите за гости, които в този мандата, аз го
заявих и в началото, че в този вид няма да го допуснем, от друга страна
- защо не сме пуснали къщите. Всеки има различен вид мнение – това е
много интересна тема.
На „Фейсбук” си също получавам писма, кога ще отворим къщите
за гости. Мярка 6.4 е с много възможности и това не са само къщите
за гости. Това са всеки тип друг бизнес – в услуги, производство, в
селските райони, които не са земеделски дейности. Ние трябва да дадем
възможност за създаване наистина на заетост и икономика различна от
земеделската в тези селски райони с помощта на тази мярка, предвид
слабости, които се допуснаха в къщите за гости”, каза още министърът
на земеделието и храните.

БЛИЗО 55% ОТ УЧИТЕЛИТЕ НИ ЩЕ ИЗЛЯЗАТ
В ПЕНСИЯ В СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ

Близо
55%
от
учителите
ни
ще
излязат в пенсия в
следващите три години
и ако заплатите не се
повишат
драстично,
отливът от професията
ще
продължи
и
системата ще изпадне
в
сериозна
криза,
алармираха от синдикат
“Образование” към КТ
“Подкрепа” в позиция
относно новия колективен трудов договор в средното образование. Той
трябва да се подпише тази седмица между профсъюзи, работодатели
и МОН, но засега от просветното министерство отказват да разкрият
детайлите по него.
От “Подкрепа” посочват, че в новия колективен трудов договор е
договорена препоръка за символично увеличение на работните заплати
в средното образование с 10%, което означава, че началната заплата ще
стане 660 лв. В момента индивидуалната минимална заплата за един
младши учител е 600 лв. Според тях обаче това е абсолютно недостатъчно,
за да привлече млади педагози в училище. По разчети на профсъюза
нови учители биха се влели в системата с работна заплата от 1500 лева за
преподавател и 2000 лева за директор.
“За да стане привлекателна и желана учителската професия, статутът
на българския учител трябва да отговаря на висотата на изискванията
и на вменените му отговорности от днешния ден. Много важна част
за повишаване на авторитета и мотивацията за работа в българското
училище има и трудовото възнаграждение. То е признание за ролята и
значимостта, която отдава обществото ни на този труд”, се посочва в
позицията.
От КТ “Подкрепа” директно призоват премиера Бойко Борисов да поеме
ангажимент на предстоящия тази неделя учителски събор, че кабинетът
ще стори необходимото за образователната система - “за строителството
на 55 нови учебни сгради и за отделяне на 6% от БВП за образование”.
Оттам са изчислили, че за да заработи от 1 август т.г. новият училищен
закон, са нужни 850 млн. лв. за следващата бюджетна година.
Парите ще са необходими за строежа на нови училищни сгради - за
преминаването в едносменен режим на обучение, за капиталови ремонти
в сегашните школа, за привеждане на професионалните гимназии
към изискванията на трудовия пазар, за увеличение на заплатите и за
“прекратяване на порочната зависимост на директорските и учителските
заплати от делегирания училищен бюджет”.
Противоречие
Прогнозите на синдиката се разминават с тези на МОН, откъдето
очакват 45 хиляди педагози, или половината български учители, да бъдат
пенсионирани в близките 10 години. На година това прави по около 4500
души в пенсия.
В тази връзка с цел подмладяване на системата МОН вече предприе
офанзива по освобождаване на училищните директори у нас, навършили
пенсионна възраст.
До края на май т.г. бяха връчени предизвестия на 155 школски началници
на общински и държавни училища, като 40 от тях са от София. Идеята
е до началото на учебната година техните места да бъдат заети от нови
директори.

СЪЗДАВА СЕ МАХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНАЦИЯ
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДХОДА “ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

През програмния период 2014-2020 г.
България за първи път ще прилага подхода
„Водено от общностите местно развитие”
(ВОМР) чрез подкрепа по повече от
един от Европейските структурни и
инвестиционни фондове.
Правителството
одобри
постановлението,
което
урежда
координацията
във
връзка
с
разработването, подбора на проекти и
изпълнението на стратегии за ВОМР,
подкрепени по повече от един фонд.
Тъй като подходът ще получава подкрепа от шест от програмите,
прилагани в България за периода 2014-2020 г., беше необходимо да се
определят ясни условия за осъществяването на координацията между
управляващите органи на участващите във финансирането програми и
местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи.
С постановлението е определен обхватът на териториите, на които ще се
прилага подходът, източниците на финансиране, размерът на публичния
принос, функциите на всеки управляващ орган, приемът, оценката и
изпълнението на стратегиите, редът за подбор на проекти към самите
стратегии, както и комуникацията и обменът на информация.
Постановлението осигурява максимална прозрачност при изпълнението
на стратегиите, създава необходимите гаранции за прилагането и
спазването на принципа на партньорство и е в съответствие със Закона за
управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове.
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НАД ПОЛОВИНАТА ОТ
ПЕНСИОНЕРИ В ДЪРЖАВАТА
ПОЛУЧАВАТ ДО 300 ЛВ.,
КОЛКОТО Е ПРАГЪТ НА
БЕДНОСТ

Над
половината
б ъ л г а р с к и
п е н с и о н е р и
получават до 300
лева, колкото е прагът
на бедност. Това заяви
управителят на НОИ
Бисер Петков пред
БНР. След осъвременяването им от първи
юли средният размер ще достигне 335 лева
или с 8 лева и 50 стотинки повече. Пенсиите
от 910 лв. няма да бъдат индексирани, заяви
Бисер Петков.
Максималния размер на изплащаните
пенсии е обвързан с максималния
осигурителен доход, който не се променя за
тази година. “Макар и пенсиите на хората,
които са над този размер да бъдат също
осъвременени, действителният им размер ще
се промени, но на практика те ще получават
увеличение на 910 лева. По наши данни те са
между 34-35 хиляди”, поясни Петков.
От началото на годината 700 души
са се възползвали от правото на ранно
пенсиониране. Намалява и броят на
инвалидните пенсии, уверява управителят
на НОИ. Основната причина за това е
промяната, която влезе в сила от началото
на 2015 година, свързана с това, че не се
отпускат социални инвалидни пенсии в
намален размер, 25 процента.
В предишни години се се отпускали над 40
хиляди подобни пенсии годишно. Броят на
инвалидните пенсии, отпуснати за първото
полугодие на тази година вече е под 30
процента от всички пенсии. В определени
периоди почти всяка втора пенсия е била
инвалидна.
Припомняме, Сребърният фонд бе създаден
със Закона за държавния бюджет за 2007 г. В
него трябваше да влязат 25% от приходите от
приватизация и 50% от бюджетния излишък.
Целта му бе да се подпомага и гарантира
устойчивостта на държавната пенсионна
система. В него трябваше да се заделят
определени, допълнителни или извънредни
приходи от държавния бюджет за период
не по-малко от 10 години. Натрупаните
в Сребърния фонд средства трябваше да
служат само за покриване на недостиг във
фонд “Пенсии”.
Според средносрочната стратегия за
инвестиране на парите от Сребърния фонд,
приета на правителственото заседание от
16 септември 2015 година до 2018 година
парите от Сребърния фонд ще стоят на
депозит в БНБ или ще бъдат инвестирани
във финансови инструменти, които предлага
Централната банка.
Към септември 2015 г. в Сребърния фонд
имаше около 2,5 млрд. лева. Реално той се
пълни със средства от държавния бюджет,
като е задължително парите от приватизация
да се насочат към него. Събраните средства
в Сребърния фонд не могат да бъдат харчени
поне до 2018 г., защото тяхната цел е да
гарантират устойчивостта на пенсионната
система.

ЕВРОСТАТ: АЛКОХОЛЪТ,
ЦИГАРИТЕ И ДРЕХИТЕ НАЙЕВТИНИ В БЪЛГАРИЯ

Облекло и обувки, цигари и алкохол са найевтини в България в сравнение с останалите
страни членки на Европейския съюз (ЕС).
Това показват данни на европейската
статистическа служба Евростат, която
сравнява 440 продукта, предлагани в 38
европейски държави през 2015 година.
Стойностите и на трите стоки са най-ниски
у нас, съответно 77%, 50% и 64% по-малко
от средната цена в съюза. Страната ни,
заедно с Полша, е първа с най-ниските цени
на рибните продукти.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

В Полша се продава най-евтината храна
- 63% от средната стойност в ЕС, показват
данните. Веднага след нея се нареждаме
ние и северните ни съседи.
Цените на плодовете и зеленчуците са
най-ниски в Румъния - с 51% под средното,
следвана от Полша с 38% и България с
34%. Огромна е дупката по отношение на
продуктите с мазнини - масло, маргарин,
олио, зехтин и други. В България те са
по-скъпи от средното в ЕС с 5%. Този тип
храни са по-евтини от нашите в повече
от половината страни в ЕС, включително
във Великобритания, Франция, Германия,
Португалия и Италия.
Дания е страната с най-високи цени на
храни и безалкохолни с показател от 145%
над средния, следвана от Швеция (124%),
Австрия (120%), Ирландия (119%),
Финландия (119%) и Люксембург (116%),
съобщи Труд.
По отношение на цигарите цените в
България са приблизително 4 пъти пониски от тези във Великобритания (218%).

ОТ 1 ЮЛИ 2016 Г.
ГРАНИЦАТА ЗА ДОСТЪП
ДО СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА
ДЕЦА СЕ УВЕЛИЧАВА НА
400 ЛВ.

Съгласно Закона за държавния бюджет
на Република България за 2016 г. от 1
юли т. г. границата за достъп до семейни
помощи за деца се увеличава от 350 лв.
на 400 лв. Разширяването на достъпа има
отношение към най-масовото подпомагане
- месечните помощи за отглеждане на дете
до завършване на средно образование, но
не повече от 20-годишна възраст. С този вид
помощ към 31 май 2016 г. средномесечно
са подпомогнати 451 977 семейства за 690
499 деца. Новата граница е валидна ипри
определянето на правото за получаване
на еднократна помощ при бременност,
целевата помощ за първокласници и
месечната помощ за отглеждане на дете
до навършване на една година. Към
края на май т.г.за отглеждане на дете до
навършване на една година средномесечно
са отпуснати 16 772 помощи, а 5 506 са
отпуснатите еднократни помощи при
бременност.
Доходният критерий не се отнася за
семейства с деца с трайни увреждания,
деца с един жив родител и деца, настанени
в приемни семейства и в семейства на
роднини или близки. Заявленията се подават
в дирекцията „Социално подпомагане“
по постоянен адрес, с изключение на
случаите на съвместно живеещи родители
без сключен граждански брак, които
съжителстват на един настоящ адрес.
Размерът на еднократната целева помощ
за ученици, записани в първи клас на
държавно или общинско училище, бе
определен на 250 лева. Заявлението за тази
целева помощ се подава след записване на
детето в първи клас, като крайният срок е 15
октомври 2016 г. Изключение са случаите,
когато поради здравословни причини,
установени с протокол на ЛКК, детето не
може да започне училище, но не повече
от 6 месеца от началото на съответната
учебна година. Помощта се възстановява,
ако детето не постъпи в училище или не
посещава редовно училище до завършване
на първи клас.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАРМ. ЮЛИ

До 10-ти юли:
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 юли:
ЗДДС
1.Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни
регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец
юни.
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
юни.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации
-пристигания/изпращания за месец юни 2016 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за
неподаване на месечни декларации за юни 2016 г.
До 15-ти юли:
ЗКПО
1.Месечните авансови вноски за юли за корпоративния данък по
Закона за корпоративното подоходно облагане.
2.Тримесечните авансови вноски за второ тримесечие за
корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно
облагане.
3.Деклариране и внасяне на данъка за второ 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 юни
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 юни
До 20-ти юли:
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справкадекларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги
за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по
електронен път, по които получатели са данъчно незадължени
лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно
пребивават на територията на държава членка за предходното
календарно тримесечие и внася дължимия данък.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат
декларации - пристигания/изпращания за месец юни 2016 г., за
новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо
задължение.
До 25-ти юли:
ЗДДФЛ
1.Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец
юни 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 по трудови правоотношения, направени през
месец юни, когато пълният размер на начислените от работодателя
доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до
25 юли.
До 31-ви юли:
ЗДДС
Подаване на декларация-опис по образец от Общините за
упражняване правото по § 15г от преходните и заключителните
разпоредби на ЗДДС в срок от януари 2016 г. до 31 юли 2016 г. за получените доставки, за които данъкът е станал изискуем през
данъчни периоди след 1 декември 2013 г.
ЗМДТ
1.Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за третото
тримесечие на текущата година.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за
второ тримесечие.
ЗДДФЛ
1.Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие на годината
за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и
от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права
или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал.
1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
2.Предприятията и самоосигуряващите се лица внасят авансово
данък за паричните доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, придобити през
второто тримесечие на текущата година и подават данъчната
декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за
този данък.
3. Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ
за второто тримесечие на годината и подаване на данъчната
декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за
тези данъци.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на
данъка върху застрахователните премии, дължим за предходното
тримесечие.
2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за
предходното тримесечие.

4

ОБЩИНСКИ НОВИНИ

ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ПО ПОДМЯРКА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПОМОЩИТЕ ЗА ДЕЦА
С УВРЕЖДАНИЯ БЕШЕ ГЛАСУВАНО ОТ
6.3 ОТ ПРСР ЗАПОЧВА ОТ 4 ЮЛИ

Периодът за прием на заявленията за
подпомагане е с начална дата 04 юли 2016 г. и
с крайна дата 12 август 2016 г.
След официалното публикуване на подмярка
6.3 „Стартова помощ за развитието на
малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на
стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014
- 2020 г. в Държавен вестник, вече са ясни и
конкретните срокове за кандидатстване по нея.
Периодът за прием на заявленията за подпомагане е с начална дата 04
юли 2016 г. и с крайна дата 12 август 2016 г. Бюджетът на финансовата
помощ по подмярката за приетите заявления в периода на приема е в
размер на левовата равностойност на 30 000 000 евро.
Финансова помощ: 15 000 евро, изплащана на два транша:
• Първо плащане –10 000 евро след одобрение на заявлението за
подпомагане;
• Второ плащане – 5 000 евро след проверка
Допустими кандидати:
• Физически лица, навършили 18 години
• Еднолични търговци (ЕТ)
• Еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД)
• Дружества с ограничена отговорност (ООД)
• Земеделски кооперации
Кандидатите трябва да:
• са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба №
3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските
стопани;
• са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите
си приходи/доходи за предходната календарна година;
• имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен
производствен обем (СПО) в границите между 2000 евро и 7999 евро
включително;
Не се подпомагат бенeфиценти:
• Одобрени по подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”
• Одобрени по подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг
на селскостопански продукти”
• Одобрени по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски
стопани”
• Одобрени по мярка 112 “Създаване на млади фермери” от ПРСР
2007-2013 г.
• Одобрени през последните пет години по мярка 141 “Подпомагане
на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР
2007-2013 г. *
* Забележка: Одобрени земеделски стопани по мярка 141 “Подпомагане
на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” се подпомагат
само в случай, че успешно са приключили петгодишния си ангажимент,
изтекла е петата стопанска година от изпълнението на бизнесплана,
получили са всичките плащания по реда на Наредба № 28 от 2008 г. и
е изтекла стопанската година, през която са подали заявка за петото си
плащане.
Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски производители,
които:
• към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат
регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни съгласно
Приложение № 7 от Наредба 10 от 10 юни 2016 г.
• отглеждат култури в сектор “Плодове и зеленчуци” и/или сектор
“Етеричномаслени култури” съгласно приложение № 8 от Наредба 10 от
10 юни 2016 г.
• притежават земеделско стопанство, разположено изцяло в
планински/необлаготелстван район
• са преминали към биологично производство.
Минимални условия за изпълнение:
• Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство с
минимум 20%
и/или
• Увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от
тях) в земеделското стопанство с минимум 20%
и/или
• Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум
2000 евро СПО;
• Достигане на съответствие със Стандартите на Общността по
отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното
отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената,
сигурността и безопасните условия на труд.

ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ

Комисията
по
труда,
социалната и демографската
политика прие на второ четене
на 22 юни 2016 г. законопроекта
за изменение на Закона за
семейните помощи за деца. С
приетите текстове се увеличава
месечната добавка за деца с
увреждания. Тя става 70% от
минималната работна заплата.
За 2016 г. добавката е 240 лв.,
а за 2017-та ще трябва да бъде
увеличена с 82 лв., като ще
достигне размер от 322 лв. Предложението е внесено от БСП, като е
прието с гласовете и на други парламентарни групи в комисията. Преди
увеличението да стане окончателен факт, то трябва да бъде гласувано и в
парламентарната зала и обнародвано в Държавен вестник.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 24.06.2016 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
Телефон за връзка: 0751/61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 МЕСТА
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3

Управител
Възпитател
Социален работник
Адвокат
Психолози
Счетоводител
Аниматор
Координатор
Учител, детска градина
Ръководители на проекти
Медицински сестри

Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Професионален колеж

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
- 55 МЕСТА
2
Шивачи на мъжко и дамско
Средно, Основно образование
облекло
13
Шивачи
Основно образование
3
Гладачи
Основно образование
2
Шивачи на обувки
Основно образование
10
Сезонни работници, горско
Основно образование
стопанство
5
Работници, сглобяване на
Основно образование
детайли
1
Продавач-консултант
Средно,Основно образование
2
Машинни оператори, спояване Средно,Основно образование
на пластмасови изделия
2
Готвачи
Средно, основно образование
1
Събирач на монети и жетони
Средно, основно образование
10
Общи работници
Средно, основно образование
1
Крояч на кожа
Средно, основно образование
1
Чистач
Основно образование
1
Машинен оператор, плетене
Основно образование

• Преминат курс „Основни проблеми по опазване компонентите
на околната среда в земеделския сектор“
• Постигане поне един специфичен резултат съгласно
Приложение 5 от Наредба 10 от 10 юни 2016 г. (пр: преминат курс от
150 часа; преминаване към биологично производство; подобряване
на сграден фонд; подобряване на механизация и др.)

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

