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Община Гърмен приключи изпълнението на
проект „Създаване на център за информация,
адаптация и интеграция на граждани на трети
държави на територията на Община Гърмен”.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
Кметът на община
Гърмен г-жа Минка
Капитанова
и
Председателя на ОБС
с. Гърмен г-н Мурад
Адем, присъстваха на
заседание на Областния
Съвет
за
Развитие,
който се проведе в гр.
Петрич на 28.10.2014
г.
По
предложение
на областният управител Димитър Димитров се сформира звено за
мониторинг на Стратегияза развитие на област Благоевград за периода
2014-2020 година. Предложението беше гласувано и утвърдено вчера, 28
октомври, в община Петрич с домакин кмета Вельо Илиев на Областен
съвет за развитие на област Благоевград. На него присъстваха кметовете и
зам. кметове на общини от Пиринско, председатели на Общински съвети,
представители на синдикати и социално-икономически партньори,
представител на КОНСЕПТА БП – консултант за изготвянето на
последващата оценка на стратегията. „Звеното за мониторинг подпомага
областния управител като осигурява постоянен поток от информация;
обезпечава текущия мониторинг на политиките на регионално ниво;
подпомага консултантските екипи при изготвянето на външни оценки и
актуализиране на областната стратегия. С решение на Звеното могат да
се създават работни групи за изпълнение на конкретни задачи“, разясни
Димитър Димитров. Новата структурата се създава със заповед на
областния управител и се състои от председател, координатор и членове
– представители на общините и партньорите. Седем дневен е срокът
общините от областта писмено да определят своите представители.
Участниците в Областен съвет за развитие вчера избраха и нов
представител на общините от област Благоевград в Регионалния съвет за
развитие /РСР/на Югозападен район – община Благоевград, която заменя
община Кресна. Другите представители в РСР са общините Банско,
Петрич и Сатовча.

Община Гърмен приключи
изпълнението
на
проект
„Създаване
на
център
за
информация,
адаптация
и
интеграция на граждани на
трети държави на територията на
Община Гърмен”.
Проектът се финансира по Схема
BG EIF 2012/01 “Интегрирана
схема
за
предоставяне
на

на средства за граждански
каузи”; „Права и възможности за
гражданска изява чрез участие
в НПО или чрез неформално
сдружаване”;
„Анализ
на
нагласите към интеграционния
процес
и
междукултурното
общуване”; „Анализ на нуждите
от подобряване на достъпа до
услуги, работа и образование

безвъзмездна финансова помощ
за реализиране на дейности,
целящи внедряване в практиката
на „Общите основни принципи
на политика за интеграция на
имигранти в ЕС” и устойчиво
укрепване на капацитета за
реализация на тези дейности” и
сключен договор за безвъзмездна
финансова помощ BGEIF 2012/0101.04.
В резултат на проекта бе
създаден, обзаведен и оборудван
функциониращ информационен
център
за
интеграция
на
граждани на трети държави,
бяха проведени проучвания и
направени съответните анализи
на нагласите на целевите групи
към интеграционния процес и
междукултурното
общуване,
както и на нуждите
от
подобряване
на
достапа
до
услуги,
работа
и
образование
на
ГТД.
Бяха
изготвени
и
печатни издания за
разпро странение
от Центъра със
следните заглавия:
„Образование,
здравоопазване и
социални услуги
в
България”;
„Практики
и
начини за събиране

ДО
НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НЧ „ИСКРА 1924“
на ГТД” и „Кратък исторически
преглед на основните събития СЕЛО ГЪРМЕН, ОБЩИНА ГЪРМЕН
от историята на България”.
Освен това беше създаден и
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
информационен уебсайт - http://
www.imigranti-garmen.info/.
Приемете моите поздрави по повод 90-годишния юбилей на Народно
Информационният център ще
спомогне за успешна социална, читалище „Искра – 1924“, с. Гърмен!
Благодарим Ви за това, че ни правите съпричастни към своето
психологическа, образователна, творчество
и ни зареждате с онзи особен дух, който само изкуството
икономическа
и
културна може да дари на човек.
адаптация и интеграция на ГТД
Ако разгърнем страниците на родовата памет, ще чуем гласовете на
в област Благоевград, ще повиши дедите, които всеотдайно и безрезервно са отдавали сърце, ум и воля за
информираността на имигрантите Българското просвещение и книжнина, за театрално дело и културен
Всяка страница от историята на село Гърмен носи белезите
за правата и задълженията им подем.
на българската духовна деятелност, била възможна и осъществима
на територията на Република през далечната 1924 година, чрез делата на такива светли люде,
България и ще подпомогне като Стоят Гулев, Андон Петков, Георги Чонев, Андон Донков, Стоян
достъпа до институции и услуги, Пашкулев и Божик Софтов, основали Читалище „Искра“, дали живот на
с оглед ефективна адаптация, библиотеката и творческите изяви на Гърменци.
Поклон пред тези, които вече не са сред Вас на сцените, но оставиха
гражданска
ориентация
и своята
пътека, която всички ние да следваме напред – към просвещение,
интеграция в обществото.
култура и родолюбие.
Днес, когато липсата на идеали и ценности, когато отчуждението
и незачитането на родовите корени се превръщат в белези на
обществото ни, когато все по-усезаема е нуждата от духовност, Вие,
читалищните дейци, с ентусиазма и любовта си към словото, музиката
и танца, разпръсквате светлина под родното небе и защитавате с чест
българските традиции.
Днешният празник е повод за равносметка и аз съм уверена, че го
посрещате с чувство на гордост и удовлетворение, и с поглед, устремен
към предизвикателствата на бъдещето.
Убедена съм, че огънят на родните читалища ще топли човешките
сърца във вековете. Народът мъдро го е казал „Не се гаси туй, що не
гасне“.
Бъдете живи и здрави! Запазете пламъка на искрата, запалена преди
90 години. Съхранете и предайте на идните поколения ентусиазмът и
стремежът за опазване на българщината!
ЧЕСТИТ 90 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!
С уважение,
МИНКА КАПИТАНОВА
Кмет на Община Гърмен
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ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ

Никополис ад Нестум
В полите на Югозападните Родопи, прорязани от
реките Места и Канина, е разположена Община Гърмен.
В землището на село Гърмен се намират внушителни
останки на античния град Никополис ад Нестум.
Никополис ад Нестум (Град на победата при река Места)
е името на римския град, основан в началото на II век
след Христа от император Марк Улпий Траян в чест
на победоностната му военна кампания срещу даките.
Културните останки на града се намират в село Гърмен,
едноименния административен център на община Гърмен.
Никополис ад Нестум е най-значителният център от
градски тип, икономическо, културно и духовно средище
на Западните Родопи от античността до средновековието
и единствения римски град в Родопа планина. Основан
сред живописно поле с плодородна почва, между два
планински масива и в близост до минерални извори, през
II-VI век Никополис ад Нестум изживява своя най-голям
разцвет бидейки политическо, икономическо и културно
средище по поречието на Средна Места.
Никополис ад Нестум заема важно стратегическо място
с оглед на средищната позиция, която заема – разположен
е пътя, свързващ Егейския бряг и военния път Виа Егнация

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИИ НА 65 Г. ЗА ВСИЧКИ И РЪСТ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ

Възраждат Ковачевица като БГ Холивуд

Село Ковачевица в Западните Родопи е туристическата
перла на община Гърмен. Селището е обявено за
архитектурен резерват. То е запазило автентичния си вид
от ХVIII-ХIХ век и е едно от най-известните и красиви
български села. Къщите са почти изцяло изградени от
камък, включително и покривите, като само при найвисоките последният етаж е от дърво. Живописната
възрожденска архитектура открай време привлича не
само туристи, но и творци. За село Ковачевица родните
кинаджии отдавна разправят, че е българският Холивуд.
Важното обаче е, че у нас няма българин, който да не е
виждал Ковачевица, макар че мнозина дори не подозират
за това. Там са снимани филмите “Селцето”, “Мъжки
времена”, “Опашката на дявола”, “Мера според мера”
и др. “Правим всичко възможно, за да благоустрояваме
селищата в общината. Ковачевица привлича все повече
туристи, което е добре и за местните хора, и за общината”,
заяви кметът на Гърмен Минка Капитанова.
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през Родопите с вътрешността на полуострова (по-конкретно Филипополис, днешен
Пловдив) и единствената стратегическа връзка на долината на река Места с течението
на река Марица.
В историческата летопис Никополис ад Нестум се споменава за пръв път в произведението
„География” (II в. от н.е.) на Клавдий Птолемей, посочен го като един от вътрешните
градове на провинция Тракия. Християнският писател Сократ упоменава Никополис ад
Нестум като епископия в произведението си „Църковна история” (V век след Христа).
Утвърждаването на града като епископско средище и център на християнството в
района на Средна Места се засвидетелства с усиленото строителство на базилики от
двата бряга на реката, в близкия и
по-далечния ареал на Никополис ад
Нестум, чийто останки, разкрити от
археолози, допълват представите за
значимата роля на града в духовен и
културен аспект.
Организиран по подобие на
малоазийските
аграрни
градове,
около средата на IV се изгражда
укрепителна
система
(крепостни
зидове, с дебелина 2,40/2,80 метра и
изпълнени в строителната техника
opus mixtum: речни камъни, споени с
хоросан и по-едри тухлени късчета, а
също така и редуващите четири реда
от хоризонтално разположени пояси
от тухли) на Никополис ад Нестум, с което градът се концентрира в централната
си част, заемайки формата на неправилен многоъгълник с обособени в укрепената
градска територия прави улици, пресичащи се под прав ъгъл. Извън крепостните стени
продължават да съществуват крайградски вили, базилики, манастирски комплекси.
Епиграфските паметници, намерените монети и разкритите оброчни релефи дават
ценни сведения за религиозния живот в града. Тук местните жители са изповядвали
култ към Тракийския конник, Зевс, Плутон, Асклепий и Хигия, Артемида и Дионис.
Разкрити са бронзови и златни монети, керамични и стъклени
съдове. Римският и ранновизантийски град Никополис ад
Нестум е имал собствен монетарен дворен, в който са се секли
монети. Особен интерес сред научните среди и по-широкота
общественост будят седемте части от мраморна олтарна маса,
разкрита в северозападния сектор на укрепения град, които
са експонирани в Общинския исторически музей – гр. Гоце
Делчев. Изработена блестящо, мраморната олтарна маса е
с релефна украса, включваща изображения на четири ловни
сцени и една такава с фантастични морски чудовища, които
са композиционално обособени от четири човешки глави: на
божествата Аполон, Хефес, Артемида и Атина.
Разрушен в края на VI-началото на VII след Христа, през
Средновековието (X-XIII век) градът отново е възстановен. От
средновековната епоха са разкрити няколко пещи за печене на
керамика и тонене на метал, монети, вкопани ями с фрагменти
от битова кремика, метални предмети и други. През османския
период в рамките на града се изгражда турски чифлик.
В резултат на проведените през годините теренни
археологически проучвания са разкрити:
- източната крепостна стена с разположена на нея правоъгълна
кула;
- южната крепостна стена с четири цилиндични и две
квадратни кули;
- западна крепостна стена с U-образна кула;
- южната порта на града;
- богато градско перистилно жилище;
- терми (банска постройка).

Плавно покачване на възрастта за
пенсиониране до 65 години за мъжете и
жените от 2028 г. или 2036 г. Увеличаване
на осигурителните вноски. Премахване на
привилегията на държавните служители
държавата да им плаща осигуровките,
както и на земеделците за половин вноска.
Плах опит за ограничаване на ран- ното
пенсиониране на военни и полицаи с
въвеждане на пенсионна възраст според
поста. Увеличаване на максималния
осигурителен доход. В момента Кодексът за
социално осигуряване (КСО)
предвижда годините и стажът за
пенсиониране да нара- стват с по 4 месеца
годишно до достигане на 63-годишна
възраст за жените и 37 години стаж през
2021 г., а за мъ- жете - 65-годишна възраст
и 40 години стаж през 2018 г. В момента
жените излизат в пенсия на 60 г. и 8 месеца,
а мъжете - на 63 г. и 8 месеца. Три варианта
за вдигане на възрастта за пенсия Първият
вариант предвижда мъжете и жените да
се пенсионират на 65 г. чрез постепенно
нарастване на възрастта до 2036 г. За целта
от 2015 г. възрастта за дамите ще расте с по 2
месеца годишно и 2036 г. ще стане 65 години,
а за мъжете ще нараства с по 1 месец на
година и ще стане 65 г. през 2030 г. Вторият
вариант е плавно покачване на възрастта за
пенсиониране на двата пола до 65 г., до 2028
г. При жените през 2015 г. и 2016 г. възрастта
ще нараства с по 2 месеца годишно, а от
2017 до 2028 г. - с по 4 месеца на година.
При мъжете - първите две години възрастта
расте с по 2 месеца, а от 2017 г. до 2028 г. с
по 1 месец. Третият вариант предвижда
равна възраст за пенси- ониране на двата
пола на 65 г., според годината на раж- дане,
т.нар. кохортен принцип. Например мъже,
родени 1964 г., ще знаят, че се пенсионират
на 65 г. По-старите от тях ще се пенсионират
малко по-рано в зависимост от годината
на раждане. Ръст и на осигурителните
вноски Освен увеличаване на възрастта и
стажа за получаване на пенсия се предлага
и нарастване на осигурителните вноски, за
да се покрие дупката в НОИ. Предложени
са два варианта. Единият предвижда
осигурителната вноска за фондо- вете
„Безработица“ и „Пенсии“ да бъде увеличена

От 17 ноември започва
кандидатстването по програмата за
подпомагане на лозаро-винарския
сектор

От 17 ноември до 5 декември 2014 г.
кандидатите по мярка „Преструктуриране и
конверсия на лозя” от Националната програма
за подпомагане на лозаро-винарския сектор
2014-2018 г. ще могат да подават заявления за
финансова помощ за Кампания 2015 година.
По мярката се подпомагат три дейности
- конверсията на сортовия състав на
насажденията, преструктуриране на лозята
и подобряване на техниките за управление
на лозята. Определеният бюджет за трите
дейности до края на финансовата 2015 г. е
малко над 4, 4 млн. лева.
Финансовата помощ могат да получат
производителите, вписани в лозарския
регистър, съгласно Закона за виното и
спиртните напитки. Тя покрива до 75% от
разходите на бенефициента за изпълнение
на конкретни дейности и се изплаща след
изпълнение на инвестицията или авансово.
Срокът за изпълнение на инвестициите
по мярката е до две винарски години (от
1 август на текущата година до 31 юли на
следващата година) от сключване на договора
за предоставяне на финансова помощ.
Заявленията за финансова помощ се подават
в Централно управление на ДФ “Земеделие”,
гр. София, ул. „Гусла” № 3, с предварително
записване на телефони 02/ 8187 505 и 02/
8187 534. Важно условие за получаване на
подпомагането е кандидатите да представят
удостоверение за право на участие по мярката.
То се издава от Изпълнителната агенция по
лозата и виното (ИАЛВ).
Бюджетът по мярката „Преструктуриране
и конверсия на лозя” за целия програмен
период 2014-2018 г.е 80,81 млн. евро. Само
за изминалата финансова 2014 г. са изплатени
малко над 32, 158 млн. лв. Част от тези
средства са платени по договори, подписани
през предходни години. Останалите средства
получиха кандидатите по мярката, подписали
договорите си през финансовата 2014 г. и
подали заявки за авансово плащане.

с по 1 процентен пункт от 1 януари 2015
г. веднъж. Второто увеличение да бъде от
1 януари 2019 г. отново с 1%, но само за
фонд „Пенсии“. Вноската за универсалния
пенсионен фонд нараства с 1% от 2017 г.
Другият вариант предвижда нарастване
на осигури- телната вноска за фондовете
„Безработица“ и „Пенсии“ с по 1 процент
пункт от 2016 г., а през 2019 г. да има ново
нарастване само за фонд „Пенсии“ с 1
процентен пункт. През 2017 г. се с 1% се вдига
и вноската за уни- версалния пенсионен
фонд. Причината да се предлага увеличаване
на вноската за пенсия е големият дефицит
във фонд „Пенсии“ и фактът, че 53% от
средствата за възрастните се осигуряват от
субсидия и трансфер от държавния бюджет.
Ранно пенсиониране
За работещите в първа и втора категория
труд се предлага до 2029 г. да се запази
сегашния вариант на пенсиониране при
94 точки за жените и 100 точки за мъжете,
защото до тогава в пенсия ще излизат хора
със стаж преди 2000 г., когато нямаше
професионални осигурителни фондове.
Предлага се след това възрастта да нараства
спрямо избрания вариант за трета категория
труд, но по-ин- тензивно. Причината е, че
се планира категорийните работници да
излизат в пенсия 8 години по-рано за първа
категория труд и 3 години по-рано за втора
категория труд от хората, които работят при
масовия случай - III
категория. Заради замразяване на
реформите за първа и втора ка- тегория труд,
в момента тези трудещи излизат в пенсия 13
години по-рано за първа категория и 6 години
по-рано – за втора, спрямо работещите
трета категория труда. За служителите в
системата на МВР или Минис- терството
на отбраната и др. се предлага да се въведе
минимална възраст за пенсиониране
според тежестта на поста. В момента за тях
няма ограничения във възрастта, а само
изискване за стаж 27 г., от които минимум
2/3 в съответното ведомство. Експертите
очакват съответните министерства сами да
предложат минималната възраст. Предлага
се по-труден достъп до инвалидни пенсии, както и инвалидната добавка за
пенсионерите да отпадне.

Фонд „Земеделие” изплати близо
4,4 милиона лева за изхранване на
овце-майки

Средствата получиха 5392 фермери,
подписали договори по схематаde minimis за изхранване на овце-майки. Условие
за изплащането им е животновъдите да
запазят 75% от броя на животните, за които
е получена помощта до 31 декември 2014
година. Субсидиите се отпускат заради
тежката година за овцевъдите и кризата в
сектор животновъдство.

Документи за участие в схемата се подаваха
от 23 септември до 1 октомври 2014 г. в
областните дирекции на ДФ „Земеделие”.
В този период са подадени общо 5 681
заявления. Бюджетът на държавната помощ,
одобрен от Управителния съвет на фонда, е в
размер на 4,650 млн. лева.
Напомняме, че срокът за сключването
на договорите, на базата на които става
изплащането на помощта, изтича на 24
октомври 2014 година. Общият размер на
помощите de minimis за един земеделски
производител, както и за едно и също
предприятие, не може да надхвърля левовата
равностойност на 15 000 евро (29 337,45 лв.)
за период от три данъчни години.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
ОКТОМВРИ 2014 г.
До 30-ви октомври:
ЗМДТ
1. Плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти за текущата година. 2. Плащане на втора
вноска на данъка върху превоз- ните средства за текущата
година.
До 31-ви октомври:
ЗМДТ
1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ да- нък
за четвъртото тримесечие на текущата година. ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника по
ЗКПО за трето тримесечие.
ЗДДФЛ
1. Внасяне на авансовия данък за третото тримесечие
на 2014 г. 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. Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от
ЗДДФЛ за третото тримесечие на 2014 г. и подава- не 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 пре- мии,
дължим за предходния месец. 2. Подаване на данъчна
декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното
тримесечие.

403 хиляди деца ще се възползват от
схемата „Училищен плод”
Броят на децата, които ще
получават пресни плодове
и зеленчуци по „Училищен
плод” през 2014/2015 г., е 402
571. Те са от 2 889 учебни
заведения в цялата страна.
За настоящата кампания по
схемата са предвидени 11,9
млн. лева. През нея на дете
ще се полагат свежи плодове и зеленчуци на обща
стойност 27,29 лева без ДДС. Запазва се стойността
на порция – 0,68 лв. без ДДС.
На интернет страниците на ДФ „Земеделие” - http://
www.dfz.bg/ в раздел „Селскостопански пазарни
механизми”/ „Плодове и зеленчуци”/ и на сайта
на „Училищен плод” - http://schoolfruit.dfz.bg/ са
публикувани списъци с одобрените заявители по
схемата. Към първоначално утвърдените 282-ма
кандидати, са добавени и новите 128 одобрения. Така
броят на участниците, които имат право да доставят
свежи плодове и зеленчуци в детските градини
и училища в страната за Кампания 2014/2015 г.,
достигна 410.
Доставките по схемата „Училищен плод” могат
да започнат от понеделник, 3 ноември 2014 г., и ще
продължат до 31 май 2015 г. В този период децата
ще получават пресни ябълки, круши, праскови,
сливи, череши, грозде, банани, мандарини,
портокали, грейпфрути, киви, домати, краставици
и моркови. Качеството и грамажът на доставяните
продукти ще се проверяват от ДФ „Земеделие” и
от Българската агенция по безопасност на храните
(БАБХ). Извършваните проверки са изключително
всеобхватни и се осъществяват на територията на
цялата страна на база риск-анализ, затова родителите
могат да бъдат спокойни за здравето на децата си.
През изминалата учебна 2013/2014 година
„Училищен плод” обхвана 319 808 деца, а през
Кампания 2012/2013 г. – 179 126. Засиленият интерес
към схемата се дължи на успешното й прилагане
през последните четири години и на благоприятните
промени в националното законодателство. С
наредбата за прилагането на „Училищен плод”
от 2013 г. бе намалена административната тежест
при кандидатстването, а в обхвата на схемата бяха
включени и децата от първа и втора група в детските
градини.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
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Връщане на данъци от чужбина – истини и лъжи

За огромно мнозинство от
гражданите, темата данъци е,
меко казано, неприятна. Самата
идея да имаме нещо общо с
тях, особено с плащането им,
ни отблъсква. Допълнителен
проблем
са
и
сложните
процедурни форми, които често
бъркаме. Поради тази причина,
с най-голяма охота приемаме
идеята, ако е възможно разбира се,
да избегнем тяхното попълване.
Така обаче, унищожаваме и
шансовете да върнем данъците
си от чужбина. В много от
страните, в които емигрират наши
сънародници, уреждането на
данъци не е задължително, освен
ако данъчната администрация
на конкретната страна изрично
не
го
изисква(напр.
във
Великобритания или Ирландия).
Но си струва да си направите
този труд, тъй като много
често служителят има право
да възстанови значителна част
от надвнесените си данъци.
Важно е да съберете всички
необходими документи както
от работодателят си, така и от
самата страна: удостоверение
за получени доходи, фишове за
заплата, социално-осигурителен
номер и т.н.
Звучи абсурдно, но други
причини
да
пропуснете
възстановяване на дължимите
ви данъци са чисто и просто
невежество и погрешни схващания
за самата процедура. Сега ще се
опитам да обясня всичко това поподробно. Ето някои от най-често
срещаните проблеми, свързани с
възвръщаемостта на данъците от
чужбина.
1.Възстановяване на данъци от
чужбина е законно
Истина. Тази практика произтича
и зависи от прилаганите данъчноосигурителни
разпоредби
в
страната. В повечето държави е
налице задължението да се подава
данъчна декларация в края на
финансовата година(която в много
случаи съвпада с календарната
година), а възстановяването
на данъците след това е само
част от цялостната процедура
по отчитане на данъците върху
дохода.
Изплащанията
се
осъществяват от съответната
данъчна служба и не засягат
работодателя.
2. Не е нужно да плащате
данъци в България, ако вече сте
ги платила в чужбина
Истина.
По-голямата
част
от страните, в т.ч. и България,
сключват
двустранни
споразумения помежду си с цел
избягване на двойното данъчно
облагане. Ако сте наето лице, в
повечето случаи страната, където
работите, ще облага дохода, който
получавате на нейна територия.
Именно част от данъците, по
този обложен доход, можете да
си върнете, когато приключите
своята заетост.
3. Кандидатстването за връщане

на данъци от чужбина е с цел да
се избегне плащането на други
данъци
Лъжа. Възстановява се само
надвнесения ДОД (Данък общ
доход). Ако данъчната служба
върне вече платения данък,
това означава само, че той не
надвишава минималното ниво на
необлагаем доход.
4. Възстановяването на данъци
от чужбина може да ни лиши
от социално осигуряване и от
възможност за по-нататъшно
законно назначение
Лъжа.
Удръжките
на
работодателя от заплатата на
служителя се състоят в авансово
заплащане на ДОД(Данък общ
доход) и социални осигуровки.
Можете да кандидатствате само
за връщане на надвнесения
ДОД. Вноските за социално
осигуряване не подлежат на
връщане. Това означава, че
процедурата по възстановяване
няма нищо общо с правото на
пенсия и др. Освен това процесът
е напълно законен и не влияе
върху условията за наемане на
работа в страната за в бъдеще.
5.
Нямам
право
на
възстановяване
Истина и лъжа. Информация
за платения данък трябва да
се съдържа в получените от
работодателя
документи
за
заплата. Върху тях, в допълнение
към изплатената сума, трябва
да има също данни относно
направените отчисления. Можете
сами да проверите дали ви се
дължат данъци. Най-лесният
начин е да използвате безплатните
за употреба в интернет “Данъчновъзстановителни калкулатори”.
За да получите приблизителен
резултат
просто
попълнете
полетата.
6. Уреждането на данъците
изисква специфичен набор от
документи
Истина.
Списъкът
с
необходимата
документация
зависи от съответната държава.
На първо място това са предимно
документи, предоставени от
работодателя на служителя, които
доказват доходите и платените
данъци. Също така трябва да
попълните данъчна декларация,
която от своя страна зависи от
държавата в която сте назначени.
Ако нямате нужните документи
или не се чувствате уверени в
сферата на данъчното облагане,
можете да използвате услугите
на професионална фирма или
счетоводна къща.
7. Българите не могат да върнат
данъците си от чужбина
Лъжа. Връщането на данъците
от обложените доходи може
да се направи след като се
върнете в страната. Възможно
е дори да кандидатствате за
възстановяване, ако сте работили
не само през изминалата една
година а през последните пет,
както е например в Обединеното
кралство. Всичко това може да
направите самостоятелно, но е
за предпочитане да използвате
помощта на професионален
посредник.
Ако не сте опитали да върнете
данъците си от чужбина по
някаква причина, направете
го сега! Може би не е твърде
късно. Имате шанс да възстанови
парите си. Не ги оставяйте на
чуждестранната хазна!

ЗАПОЧНА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА 2014/2015 СТОПАНСКА ГОДИНА
УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,
Във връзка с прилагането на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и
поддържане на регистър на земеделските производители и началото на
новата 2014/2015 стопанска година, ви уведомяваме, че:
Кампанията по регистрация /пререгистрация на земеделски
производители за 2014-2015 стопанска година започва на 01.10.2014 г. и
ще се извършва до 28 февруари 2015 г.
След тази дата, в срок до 30 септември 2015 г., пререгистрация могат
да извършват само бенефициентите, които изпълняват проекти по
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
Регистрация на нови земеделски производители се извършва през цялата
година.
За целта, регистрираните земеделски производители или упълномощени
от тях лица, представят в Общинска служба „ Земеделие” ежегодно,
в срок от 1 октомври до 28 февруари, актуална информация за
дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри . Въз основа на
представената информация, областна дирекция “Земеделие” заверява
регистрационната карта на земеделския производител, за срок до 28
февруари на следващата стопанска година.

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 24.10.2014 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
Телефон за връзка: 0751/61261

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

1
1
1
1
1
1

Учител българска филология
Учител физика и математика
Учител математика
Кредитен специалист банка
Учител НУП
Старши възпитател

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

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 52 МЕСТА

3
2
1
4
3
4
28
4
1
1
1

Шивач
Шивач обувки
Шофьор, лекотоварен автомобил
Машинен оператор, дърводелство
Опаковач
Машинен оператор, шиене
Шивач мъжко дамско облекло
Гладач
Работник консервна фабрика
Готвач
Старши специалист

Основно образование
Основно образование
Основно образование
Основно образование
Основно образование
Основно образование
Основно образование
Основно образование
Основно образование
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

