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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА ТУРИСТИТЕ ПОД ЛУПА, ХОТЕЛИЕРИТЕ С
РЕГИСТЪР
УЧЕБНА ГОДИНА В ОБЩИНА ГЪРМЕН
Традиция
стана
в
гърменското село Хвостяне
на 15 септември почти
цялото село да се събира
в двора на местното ОУ
”Димитър Талев”, за да
приветства с новата учебна
година учители и ученици.
Така бе и тази година, когато
жителите
на
Хвостяне
пожелаха успешна учебна
година на учители и ученици.
Кметът на община Гърмен
Минка Капитанова, кметът
на село Хвостяне Сейхан
Ахмедов и директорът на
училището в селото Неджми
Даргутев,
тържествено
обявиха старта на новата учебна година и пожелаха на учениците и
учителите здраве и много успехи.
Пълният с хора училищен двор бе приятно изненадан от великолепната
програма в чест на първия учебен ден след дългата лятна ваканция.
Училището в малкото гърменско село Хвостяне, макар на допустимия
минимум, се радва и тази година на около 100 ученици, от които и 11
първокласници. Учителите от съства на училището посрещнаха с радост
своите възпитаници, като си обещаха взаимно успехите им в усвояването
на учебния материал през тази година да бъдат още по-добри.
На откриването на учебната
година, г-жа Минка Капитанова
присъства и в други две
училища от общината – ОУ „Св.
Климент Охридски” с. Дебрен и
ОУ „Христо Ботев” с. Дъбница,
където заедно с директорите
Верхад Топчиев и Илия Цацев
, тържествено обявиха началото
на новата учебна 2016/2017
година. На събитията отново
присъстваха
както
всички
ученици, така и много родители
и гости от двете села.
“Бъдете живи и здрави,
пожелавам ви успешна и
плодотворна
нова
учебна
година”,
се
обърна
към
учителите и учениците, кметът
на общината г-жа Минка
Капитанова.
Тя
поздрави
с
първия учебен ден и
родителите и жителите
на трите села, като им
пожела да са живи и
здрави и да се радват
на младото поколение,
което расте и се
обучава в местните
училища.

Групират почиващите по произход
Тежък регистър за настанените туристи ще водят хотелиерите в България. Това
ги задължи парламентът, като прие на второ четене промени в Закона за туризма.
В него ще се вписват богата база данни за почиващите. Информацията за тези
от България, Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо
пространство и от Швейцария ще включва броя на туристите и датите на
пристигане и отпътуване. За хора от останалите страни ще се събират и данните
по Закона за чужденците, изисквани от МВР. Информацията ще се подава и в
Националната агенция за приходите за контрол на постъпленията.
Тежки глоби за собственици, които не поддържат обмен на данни
Улеснява се процедурата по обмен и обработка на данните от регистрите на
настанените лица, като се създава директен канал за връзка между хотелиерите
и Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), без да е необходимо
информацията да се предава първо на общината и после вторично да се въвежда.
Данните отиват в НАП за контрол на приходите
Хотелиер, който не поддържа регистър на настанените туристи, ще бъде
глобяван с 2000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица ще се
налага имуществена санкция от 7000 лв., решиха още народните представители.
Ако собственикът на хотел не осигури или не извършва обмен на данни по реда
на закона в новата единна електронна система за туристическа информация, ще
бъде глобяван с 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица ще
се налага имуществена санкция в размер на 5000 лв.
Кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица се
задължават да водят и поддържат електронен регистър за всички туристически
обекти на територията на общината с издадени временни удостоверения и
категоризирани от тях обекти.
ЗАПОВЕД
№ 357
с. Гърмен, 14.09. 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 41 от Изборния кодекс
О П Р Е Д Е Л Я М:
Местата за обявяване на избирателните списъци, за изборите за президент
и вицепрезидент и националния референдум на 06.11.2016 г., както следва:
Населено
място

№ секция Място за гласуване

Място за обявяване на
избирателните списъци

Гърмен

001

Кафе „Бистрото“

Читалище „Искра“

002

Читалище „Искра“

Читалище „Искра“

Балдево

003

Кметството

Кметството

Г. Дряново

004

ОУ „Отец Паисий“

Кметството

Лещен

004

ОУ „Отец Паисий“

Кметство с. Лещен

Дебрен

005

ОУ „Климент Охридски“

Кметството

006

Читалище „Отец Паисий“

Кметството

007

ОУ „Климент Охридски“

Кметството

Долно
Дряново

008

ОУ „Хр. Ботев“

ОУ „Хр. Ботев“

009

ОУ „Хр. Ботев“

ОУ „Хр. Ботев“

Дъбница

010

Читалище „Зора“

Читалище „Зора“

011

ОУ „Хр. Ботев“

Читалище „Зора“

Ковачевица

012

Читалище „Светлина“

Кметството

Крушево

013

В новото кметство

Магазина на РПК

Марчево

014

Кметството

Магазина на РПК

Огняново

015

Пенсионерски клуб

Кметството

016

ОУ „П. Яворов“

Кметството

0реше

017

В бившето училище

В магазина на РПК

Осиково

018

В читалището

Магазина на Валентин
Скендеров

Рибново

019

Кметството

Кметството

020

СУ „Йордан Йовков“

СУ „Йордан Йовков“

021

Читалище „Изгрев“

Читалище „Изгрев“

Скребатно

022

Пенсионерски клуб

Кметството

Хвостяне

023

ОУ „Димитър Талев“

Магазин на РПК

Настоящата заповед да се обяви на сайта на общината и изпрати на: Районната
избирателна комисия гр. Благоевград, ТЗ ГРАО гр. Благоевград, кметовете и
кметски наместници от общината, за сведение и изпълнение.
Избирателните списъци да бъдат обявени на определените места, не по
късно от 21.09.2016 г.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Мария Попова – началник
отдел ГРАО.
МИНКА КАПИТАНОВА /п/
Кмет на община Гърмен
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НОВИНИ
държавните органи към общините, оптимизиране на функционалната

ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКА 4.1 ОТ ПРСР
ЗАПОЧВА НА 15 ОКТОМВРИ С ПРОМЕНЕНИ
УСЛОВИЯ

През настоящия
прием допустими
кандидати
ще
бъдат стопанства,
които вече са
започнали своята
дейност и имат
достигнати 8 000
единици. Целта
ни е да дадем
възможност
на
работещите
в
сектор
“Земеделие” да
се модернизират,
каза Васил Грудев
„На 15 октомври 2016 г. ще бъде отворена за прием подмярка 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г.“ Това обяви заместник-министърът на
земеделието и храните Васил Грудев по време на кръгла маса, която
се провежда в рамките на изложението на местни производители в
Силистра, което е част от кампанията на Министерството Подкрепяме
българското. Зам.-министърът заяви, че при новия прием подмярката ще
се прилага с променени условия.
„През настоящия прием допустими кандидати ще бъдат стопанства,
които вече са започнали своята дейност и имат достигнати 8 000 единици.
Целта ни е да дадем възможност на работещите в сектор “Земеделие” да
се модернизират“, каза Васил Грудев.
Той допълни, че по подмярката за първи път допустими ще бъдат
инвестициите в съоръжения за напояване. Заместник-министър Грудев,
посочи че политиката за насърчаване на обединяването на земеделските
производители, ясно личи и в подмярката.
„Това е една от малкото дейности, която запазва размера на помощта
към бенефициентите, а именно 70% за признатите групи на организации
на производители“, информира Грудев.
Източник: Фермер БГ

НОВИ МЕХАНИЗМИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ОБЩИНСКИТЕ СУБСИДИИ ЩЕ ИМА ДО 2019 Г.

Нов механизъм
за
определяне
на капиталовата
субсидия
на
общините
ще
бъде разработен
до 2018 г., а на
изравнителната
– до 2019 г.
Това предвижда
проектът
на
програмата
за
изпълнение на
стратегията
за
децентрализация
за периода 20162019 г. Самата

стратегия обхваща периода 2016-2025 г.
И двата документа са публикувани на сайта на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
Също до 2019 г. трябва да е готова и концепцията за второ ниво на
самоуправление и да се подготвят законови промени, предвижда
програмата.
За мерките за периода на действие на програмата са необходими
почти 1,9 млн. лева, изчисляват от министерството. Най-голяма част от
финансовия ресурс ще е необходима в последната година от периода –
2019 г.
Финансирането на мерките се предвижда да става със средства от
държавния бюджет и с европейски пари по линия на оперативната
програма “Добро управление”.
Предвижда се да се анализират възможностите на местните
администрации да противодействат на престъпността и за защита при
бедствия, аварии и пожари. Ще се анализират и услугите, които биха
могли да бъдат преобразувани за изпълнение от местните власти.
Що се отнася за местните приходи, предвиждат се промени в Закона
за местните данъци и такси. Планира се и създаването на механизъм
за участие на гражданите в бюджетния процес на общините и на
предпоставки за програмно бюджетиране.
Предвиждат се и законови промени във връзка с финансово
неосигурените отговорности на общините.
Ще се анализират и просрочените задължения на общините по
сключени договори за обществени поръчки до 30 юни 2017 г. Залагат се и
мерки за подобряване управлението на общинските имоти и общинските
образователни институции
И в новата стратегия се залагат три основни стратегически цели, които
така и не бяха изпълнени в процеса на децентрализация от последните
две десетилетия - ускорено прехвърляне на правомощия и ресурси от

компетентност на областния управител и териториалните звена на
централната изпълнителна власт, развитие на местното самоуправление
в рамките на общината.
Централната власт признава в документа, че по-голямата част от
приходите в общинските бюджети се формират от държавната субсидия,
а централната власт, която използва преразпределителните механизми,
за да поддържа равновесие, всъщност държи местните администрации в
подчинение и контрол.
Затова се предвижда обвързване на отговорностите за предоставяне на
услуги и управлението с достатъчно собствени ресурси, включително и
чрез разширяване на собствената приходна база на общините – една от
ябълките на раздора през последните години, която така и не се реализира
заради кризата.
Анализът на изпълнението на предишната стратегия за периода 20062015 г. показва, че са реализирани по-малко от 40 на сто от заложените в
нея мерки. Най-сериозно забавяне има при прехвърлянето на правомощия,
както и преотстъпването на данъчни приходи.
Констатира се, че през последните години се увеличава делът на
собствените приходи на общините в бюджетите им, но това е за сметка на
намаление на другите общински приходи, вкл. и държавните трансфери,
а не заради увеличаването на собствените постъпления на общините.
В сравнение с ЕС делът на общинските приходи в БВП на България
е много по-нисък, а делът на общинските данъчни приходи от всички
данъчни приходи е повече от пет пъти по-малък, показват данни, заложени
в анализа към стратегията.
Целта е общинските приходи в БВП трябва да достигнат дял от 10%
към 2025 г. спрямо 6,7% през 2014 г. и 7,7% през 2008 г., на общинските
разходи – 23% спрямо съответно 15,1% и 19,6%, а на данъчните приходи
– съответно 15% спрямо 3,1% и 2,9%.

ЗДРАВНАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПОДРОБНОТО
РАЗДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

Парламентарната
здравна
комисия
одобри с осем на
шест гласа нови
промени в Закона
за
здравното
осигуряване,
които
подробно
р е гл а м е н т и р ат
разделянето
на
медицинските
услуги на основен
и
допълнителен
пакет,
както
и
връщат здравните кабинети в училищата и детските градини.
Повторното гледане на закона се налага, тъй като Конституционният
съд отмени разделянето на пакета здравни услуги, които покрива касата.
Мотивите на съда бяха, че основният и допълнителният пакет трябва да
бъдат подробно обяснени и обосновани в самия закон, а не в наредба,
издавана от министъра, защото не защитава пациентите и е напълно
неясна. Текстовете бяха обжалвани от народните представители от БСП,
ДПС, АБВ, БДЦ и независими, които твърдяха, че разделянето на пакета
нарушава конституционното право на гражданите на равен достъп до
здравеопазване.
В предложението, одобрено от правителството в края на юни, се
въвеждат характеристики на двата пакета, както и критерии дали
лечението се осъществява незабавно или може да се отложи. Предвидена
е специална закрила на определени групи пациенти - деца, бременни
и родилки, както и такива със заболявания, които могат да доведат до
смърт или тежки увреждания, ако не се лекуват веднага.
В допълнителния пакет са включени медицински дейности при вече
диагностицирани заболявания или състояния, които не водят до трайно
увреждане на здравето или заплаха за живота и могат да бъдат планирани
напред във времето, без да настъпи влошаване на състоянието на
пациента.
След като министърът на здравеопазването Петър Москов представи
предлаганите промени, от ДПС и БСП заявиха, че ще гласуват против,
както и преди, и че вече са изтъквали многократно мотивите си. “Не мога
да разбера какъв е този инат, след като от това разделяне няма да има
ефект върху бюджета на касата, министерството да продължи да предлага
този текст”, коментира заместник-председателят на комисията д-р Емил
Райнов от БСП. Депутатът Семир Абумелих изтъкна, че партията ще
подкрепи проекта, защото “сте реформатори и наши коалиционни
партньори, а и защото има подписа на г-н Борисов върху закона”. Той
допълни, че е гласувал “за” разделянето на пакетите, защото е мислел,
че това отваря вратите за демонополизация на здравната каса и началото
на надграждащ пакет. “Демонополизацията не се случи и това може да
се интерпретира като деградация в услугите на НЗОК”, каза Абумелих.
Председателят на здравната комисия д-р Даниела Дариткова от ГЕРБ
обяви, че ще подкрепят проекта основно заради връщането на здравните
кабинети в детските заведения. Тя обаче изтъкна, че в текста за пакетите
има много неточности и нови термини, които трябва да бъдат прецизирани
- например заболявания или състояния на пациента, рискови групи,
както и кои са жизненозначимите органи и системи. Председателят на
комисията предложи работна група да уточни текстовете между двете
четения.
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ПОВЕЧЕ ОТ 33 500
ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЩЕ
БЪДАТ ПОДПОМОГНАТИ
ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА НОВАТА
УЧЕБНА ГОДИНА

До момента родителите на над 33 500
първокласници са одобрени за получаване
на еднократна помощ от 250 лева. Общата
сума, която държавата отпуска за плащането
им, е над 8 млн. лева. Това заяви министърът
на труда и социалната политика Зорница
Русинова по време на откриването на
учебната година в Специалното училище за
ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ в
София.
Министър Русинова уточни, че все още
тече кампанията за подаване на заявление
за еднократна помощ за първокласници.
Крайният срок за кандидатстване е
15 октомври. След това ще стане ясен
окончателният брой на подпомогнатите
семейства.
От 1 юли тази година помощта се отпуска
на семейства, в които средният месечен доход
на човек е до 400 лева. Преди това критерият
за доход беше 350 лева. Увеличението ще
позволи повече първокласници да бъдат
подкрепени.
По време на тържеството министър
Русинова пожела на учениците новата
учебна година да бъде изпълнена с много
успехи, знания и хубави моменти. Тя
подчерта, че с добро сътрудничество между
институциите и училището могат да се
постигнат повече резултати, както и да се
търсят нови възможности за професионална
квалификация, след като децата завършат
училище.
Директорът на училище „Луи Брайл“
Елка Белокапова благодари за дарената 1
тон брайлова хартия от МТСП. Тя ще бъде
достатъчна за цялата година, за да може
учениците да се справят с обучението си.
Училището се посещава от 168 деца.

66 611 ПЪРВОКЛАСНИЦИ
ЗАПОЧНАХА УЧИЛИЩЕ

66 611 деца за първи път чуха училищния
звънец на 15 септември тази година и
прекрачиха училищния праг. През миналата
година първокласниците са били 67 503.
По прогнозни данни на регионалните
управления по образование броят на
учениците от 1 до 12 клас през новата 20162017 учебна година е 719 405. През миналата
година в дневна форма на обучение са били
включени 718 370 ученици.
Поради демографската криза през новата
учебна година се закриват 27 училища. Наймного са основните училища – 12, следвани
от началните училища и професионалните
гимназии.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ
И НАЦИОНАЛНИЯТ
РЕФЕРЕНДУМ ЩЕ СТРУВАТ
47 МЛН.ЛВ.

Правителството одобри 47,080 млн.
лева за разходите по подготовката и
произвеждането на 6 ноември 2016 г. на
изборите за президент и вицепрезидент
на републиката и на национален
референдум с въпроси: „Подкрепяте
ли народните представители да се
избират с мажоритарна избирателна
система с абсолютно мнозинство в два
тура?“; „Подкрепяте ли въвеждането на
задължително гласуване на изборите
и референдумите? и „Подкрепяте ли
годишната държавна субсидия, отпускана
за финансиране на политическите партии
и коалициите, да бъде един лев за един
получен действителен глас на последните
парламентарни избори?“.
Постановлението
се
приема
в
изпълнение на разпоредбите на Изборния
кодекс, Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното
самоуправление, както в изпълнение
на решението на МС за подготовката и
произвеждането на изборите за президент
и вицепрезидент на републиката и на
националния референдум през 2016 г.
Първостепенните
разпоредители
с
бюджет се задължават да представят в
Министерството на финансите отчет
за направените разходи, в срок до 16
декември 2016 г. Средствата се осигурят от
централния бюджет за 2016 година.

ПРОДЪЛЖАВА СПАДЪТ НА
БЕЗРАБОТИЦАТА И ПРЕЗ
АВГУСТ

В края на
месец август
в
бюрата
по труда са
регистрирани
261
525
безработни
лица. Спрямо
юли те намаляват с 6 575 лица. На
годишна база, в сравнение с август 2015
г., безработните са значително по-малко –
с 45 296 лица, а спрямо края на декември
2015 г. намаляват с 67 396.
През август равнището на безработица
продължава да намалява и вече е 8.0%[1].
Намалението спрямо юли 2016 г. е с 0.2
процентни пункта, като тенденцията,
характерна за активния летен сезон, се
запазва за пореден месец. В сравнение с
август 2015 г. равнището на безработица
е значително по-ниско – с 1.3 процентни
пункта.
На работа през август 2016 г. са
постъпили общо 19 789 безработни лица,
от които 15 348 – на първичния пазар на
труда. В субсидирана заетост са включени
4 441 безработни лица. От тях 2 187
лица са започнали работа по програми за
заетост, а 146 – по насърчителни мерки
от Закона за насърчаване на заетостта. По
схеми на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” на работа са
постъпили 2 108 безработни лица.
В бюрата по труда са заявени 18 934
свободни работни места на първичния
пазар. От тях частният сектор е обявил 10
166, които са близо 54% от всички заявени

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

М. СЕПТЕМВРИ
До 10-ти септември:
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 септември:
ЗДДС
1.
Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за
данъчния период - месец август.
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 август.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат
декларации -пристигания/изпращания за месец август
2016 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление
за неподаване на месечни декларации за август 2016 г.
До 15-ти септември:
ЗКПО
Месечните авансови вноски за септември за
корпоративния данък по Закона за корпоративното
подоходно облагане.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на
фискални устройства за разчетени фискални памети
през месец август
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 август
До 20-ти септември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат
декларации -пристигания/изпращания за месец август
2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с
възникнало текущо задължение.
До 25-ти септември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан
през месец август 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 август,
когато пълният размер на начислените от работодателя
доходи от трудово правоотношение за този месец не е
изплатен до 25 септември.
свободни работни места през месеца.
Най-много свободни работни места за първичния
пазарв бюрата по труда са заявени от работодатели
в сезоннозависимите дейности – от преработващата
промишленост (4 061 места), от образованието (3 328
места), от административно-стопанските дейности (3 312
места), от търговията (2 191 места), от хотелиерството и
ресторантьорството (817 места) и др.
Все по-голямо внимание се отделя на качественото
обслужване на работодателите при осъществяването
на подбора и насочването на търсещите работа
лица. В двете най-големи регионални служби по
заетостта – Пловдив и София, вече работят мобилни
екипи за работа на ключови, структуроопределящи
работодатели. Вследствие на тяхната дейност се
предоставят специализирани за конкретния работодател
услуги, чиято цел е да се подобри и улесни подборът
на подходящи за дейността им безработни лица. През
август делът на свободните позиции за специалисти е
нараснал с 16 процентни пункта спрямо юли, за сметка
на свиването на дела на работните места без изисквания
за квалификация.
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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

ГРАДЪТ НА ПОБЕДАТА ПРИ МЕСТА
- “НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ”,
СРЕД НАЙ-ПОСЕЩАВАНИТЕ
ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ

Истински
фурор
на
посещения
и
голям интерес
от страна на
български
и
чужде ст ранни
туристи бележи
през този сезон
Градът
на
Победата
при
река Места Никополис ад
Нестум. Старият
античен
град
Никополис ад
Нестум е един
от най-значимите проекти в община Гърмен, а именно ”Реставрация,
консервация и социализация на късно античен град ”Никополис ад
Нестум”, реализиран по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.
Реализацията на проекта от своя страна доведе до повишаването
на туристическото търсене в общината и допринесе за развитието
на икономиката в региона. Крайните отчети говорят красноречиво и
за подобряване на качеството на живот на населението, е оценката от
изпълнението на проекта на местното население и на общинската
администрация в Гърмен.
Община
Гърмен
по
този
проект
се
сдоби с впечатляващо
т у р и с т и ч е с к о
атракционно
влакче,
върху което са изобразени
част
от
красивите
забележителности
на
общината. Туристите са
изключително впечатлени
от маршрутите и от самото
атрактивно съоръжение,
което вози гости, туристи
и посетители на античния град Никополис ад Нестум, който се намира
само на 2 км от село Гърмен.
В самия античен град Никополис ад Нестум пък посетителите могат да
прекарат незабравими часове, при които да се потопят в историческото
далечното минало, освен с атрактивна разходка с влакчето, а и да си
изработят лично свой сувенир от глина в Грънчарската работилница.
Голям интерес за всички
туристи е възможността им да се
облекат в автентичните римски
облекла които се съхраняват
в съкровищницата на Стария
античен град Никополис ад
Нестум. Стотици туристи през
това лято запечатаха в своите
албуми неповторими и интересни
кадри облечени в автентичните
римски облекла, като не
пропуснаха
и
вълнуващата
Атракция „Стрелба с лък”.
Общинската администрация в Гърмен и местните жители са
изключително горди със своя античен град Никополис ад Нестум, който
както за общината, така и за целия Гоцеделчевски регион е истинско
историческо богатство.
Добре
дошли
в
Никополис ад Нестум са
всички гости на региона
и
туристи,
защото
именно в античния град
и предлаганите в него
атракции всеки може да
се потопи в миналото,
да го опознае и да
запази най-скъпите си
спомени от преживените
в Никополис ад Нестум
мигове.

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПОДПОМАГА ДЕЦАТА С НАЙТЕЖКИ УВРЕЖДАНИЯ С ПО 930 ЛЕВА МЕСЕЧНО

Правителството
възложи
на
министъра на труда и социалната
политика да подготви законодателни
промени, с които да се въведе нов
вид помощ за децата с трайни
увреждания.
Предвижда се размерът на помощта
да бъде диференциран в зависимост
от степента на увреждането. Децата с
най-висока степен на увреждане (90%
и над 90%) ще получават 930 лева месечно, което включва и помощта
за асистентски услуги. Семействата ще решават дали да наемат личен
асистент, или те самостоятелно да се грижат за децата си. Помощта
за децата с увреждане от 70% до 90% ще бъде 450 лева, а за децата с
увреждане със степен между 50% и 70% ще бъде 350 лева на месец.
Средствата ще се дават независимо от доходите на семействата, като
родителите сами ще избират как да ги управляват.
С новата мярка ще се подпомогнат над 26 000 деца.
Необходимите финансови средства за осигуряване на новия вид помощ
са в размер на над 161 млн. лв., като допълнителните за 2017 г. са в размер
на близо 50 млн. лв. годишно.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 15.09.2016 г.

Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
Телефон за връзка: 0751/61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 17 МЕСТА
2
2
3
1
1
1
1
1
3
1
1

Възпитатели
Учители по БЕЛ
Учители по английски език
Учители по физическо възпитание
Учител по изобр. изкуство
Педагогически съветник
Учител по философия
Учител по философия и етика
Учители НУП
Ръководител на мажоретен състав
Учител, детска градина

Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
- 123 МЕСТА
Шивачи на мъжко/дамско облекло Средно, Основно образование
37
Шивачи
6
Основно образование
Гладачи
11
Основно образование
Шивачи на обувки
4
Средно, Основно образование
Камериерка
1
Средно, Основно образование
Работници, сглобяване на детайли Основно образование
25
Работник, поддръжка
1
Средно,Основно образование
Маш оператори,моделиран и
6
Средно,Основно образование
1
4
2
4
1
1
4
1
1
3
1
2
1
5
1
1

фасониране на пластм. изделия
Конструктор
Работници спом.дейност
Общи работници в промишленост
Кроячи
Чистач/хигиенист
Машинен опер., шиене на обувки
Машинни оператори, шиене
Оператор, въвеждане на данни
Технически секретар
Работници консервиране
Машинен опер.обувно произв.
Работници,консервиране на зелен.
Готвач
Продавач-консултант
Майстор, тестени изделия
Медицинска сестра

Средно, основно образование
Основно образование
Средно, основно образование
Средно, основно образование
Основно образование
Основно образование
Средно, Основно образование
Средно образование
Средно образование
Средно образование
Средно, Основно образование
Основно, начално образование
Средно образование
Средно образование
Средно, Основно образование
Средно образование

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

