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ОБЩИНСКИ   НОВИНИ
ОБЩИНА ГЪРМЕН С НОВ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ

Община Гърмен 
/България/ и 
община Тасос /
Гърция/ съвместно 
ще изпълняват нов 
одобрен проект: 
„ И н и ц и а т и в а 
за подобряване 

на капацитета и достъпа до туристическите дестинации в 
транграничния район“ със съкратено наименование „Дестинации за 
всички“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A 
Гърция - България 2014 – 2020. Приоритетна ос 2 „Устойчив и адаптиран 
към климатичните промени трансграничен район“, Инвестиционен 
приоритет 6с „Консервация, съхранение, промотиране и развитие на 
природното и културно наследство“

Проектът е на обща стойност 777 729,51 Евро.
Продължителност 24 месеца . 
Водещ партньор е Община Гърмен в партньорство с Община Тасос, 

Гърция,
Бюджетът е разделен както следва:
Община Гърмен - 300 729,51 Евро 
Община Тасос –    477 000,00 Евро 
В рамките на проекта се предвижда пълното възстановяване и 

благоустрояване на Мирата по плана на курорта “Огняновски минерални 
бани”. Имайки предвид, че обектът е обществен и предвиден за лечение, 
ще се монтират  рампи  за  трудно подвижни хора с увреждания. Проектът 
включва изграждане на детска площадка и монтиране на съоръжения 
за игра, паркинги за велосипеди. Ще бъдат поставени указателни и 
информационни табели.

УВАЖАЕМИ 
ЖИТЕЛИ И 
ГОСТИ НА 
ОБЩИНА 
ГЪРМЕН,

Поради съвпадане на 
Празника на община 
Гърмен с Великден, 
вместо третата седмица на 
месец април, празникът 
ще се проведе през 
четвъртата – от 18  до 23 
април 2017 г.

Както всяка година  и 
сега, ще има много спортни 
и културни мероприятия 
с участието на деца 
от детските градини и 
училищата, а самодейците 
към читалищата ще ни 
зарадват с музикалните си 
програми. Кулминацията 
на празникът е 
М е ж д у н а р о д н и я 
фолклорен фестивал „Да 
пеем и танцуваме заедно“, 
който тази година се 
провежда за осми път. 13 

групи от Гърция, Македония, Молдова и Румъния и 4-и български, са 
заявили участие в тазгодишния фестивал.

Нека заедно да се насладим на спортните, културните и музикалните 
мероприятия през тази седмица.

Всички сте добре дошли!
Моля, заповядайте!

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИЦИТЕ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН 
18-23 АПРИЛ 2017 Г.

18 април /вторник/
с. Гърмен
- 10.00 ч. - Официално откриване на празниците - на площада
19 април /сряда/
с. Огняново
- 17.30 ч. - Музикална програма от децата от ДГ и читалището и кулинарна изложба от 
ДГ “Детелина“ - на площада
с. Осиково
- 19.00 ч. - Музика - на площада
20 април /четвъртък/
с. Дъбница
- 10.00 ч. - Спортни игри - парка
- 16.00 ч. - Кулинарна изложба пред читалището
- 17.00 ч. - Музикална програма - читалището
- 18.00 ч. - Музика на площада
с. Долно Дряново
- 16.00 ч. - Музикална програма от децата от ДГ и читалището
21 април /петък/
с. Рибново
- 10.00 ч. - Футболен турнир - на стадиона
- 14.00 ч. - Музика - на площада
с. Горно Дряново
- 11.00 ч. - Спортни състезания - двора на училището
- 12.00 ч. - Музикална програма от децата на селото - двора на училището
с. Гърмен
- 18.30 ч. - Парадно шествие с участниците в VIII-я МФФ “Да пеем и танцуваме 
заедно“ - от Никополис ад Нестум до площада
- 19.30 ч. - Откриване на фестивала и концерт на фолклорните групи от България и 
чужбина - площада
22 април /събота/
с. Гърмен
- 10.00 ч. - Състезание по ловна стрелба - гробището
с. Огняново
- 12.00 ч. - VIII-ми Международен открит турнир по шахмат - Хотел “Чинара“
с. Гърмен
- 17.00 ч. - Среща на кмета на общината с ръководителите на фолклорните групи
- 18.00 ч. - Тържествено закриване на празниците с концерт на фолклорните групи от 
чужбина - площада
- 20.30 ч. - Заря 
23 април /неделя/
с. Дебрен
- 10.00 ч. - Спортни състезания - на площада
- 11.30 ч. - Футболен турнир
- 12.00 ч. - Музикална програма - на площада
- 16.00 ч. - Народни борби
 

УЧЕНИЦИ ОТ СУ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 
С. ГЪРМЕН УЧАСТВАХА ВЪВ “ФЕСТИВАЛ НА 
ИЗКУСТВА“

На 08.04.2017 г. 
в СУ “Св. Паисий 
Х и л е н д а р с к и ” , 
с. Микрево се 
проведе “Фестивал 
на изкуствата”. 
Ф е с т и в а л ъ т 
е поредното 
мероприятие по 
проект “Всеки ученик 
ще бъде отличник”. 
Партньори по проекта 
са 6 училища от 
област Благоевград. 
На път за с. Микрево 
учениците от СУ 
- Гърмен и СУ - 

Хаджидимово поднесоха цветя но паметника на Гоце Делчев в м. Попови 
ливади.



  2                                        НОВИНИ
КТ “ПОДКРЕПА” НАСТОЯВА 
МИНИМАЛНАТА РАБОТНА 
ЗАПЛАТА СЛЕД 4 ГОДИНИ 
ДА НАДХВЪРЛИ 1000 ЛЕВА

КТ „Подкрепа“ настоява минималната 
работна заплата да продължи да расте 
ускорено, докато разходите за труд не се 
изравнят относително с производителността 
на труда.

Това е записано в експертно становище 
на синдиката, озаглавено „Каква България 
искаме?“, и адресирано към бъдещите 
депутати и правителство. Становището 
беше представено днес на пресконференция 
от президента на конфедерацията Димитър 
Манолов.

Традиционно минималната заплата в 
България е най-ниска в целия ЕС и не е 
вярно, че производителността на труда 
на българския работник е толкова ниска, 
че не изработва дори собствената си 
заплата, коментира вицепрезидентът на 
КТ „Подкрепа“ Иоанис Партениотис. По 
думите му производителността тук е 2,3 
пъти по-ниска от средноевропейската, 
разходите за труд обаче са 4-6 пъти по-ниски 
от средноевропейските. Той отбеляза, че 
в момента на първо място по минимална 
работна заплата в ЕС е Люксембург с 2000 
евро, което прави разлика от 1800 евро 
с нашето минимално възнаграждение. 
Ако караме с темпове от 40 лева годишно 
увеличение на минималната заплата, 
след 90 години ще достигнем нивото на 
Люксембург, но те също няма да стоят 
през това време на едно място, допълни 
Партениотис. Той отбеляза, че от 1 февруари 
в Румъния минималната работна заплата 
е 320 евро – на нивото, на което нашите 
политици обещаваха през предизборната 
кампания да е след 4 години. Според него, 
ако производителността на труда е 2 пъти по-
ниска от средноевропейската и заплащането 
е пет пъти по-малко, то ние сме подценени 
два и половина пъти и реалистичното е 
минималната заплата да стане 1000 лева 
и повече в края на мандата на бъдещото 
правителство. Във връзка с изготвяне на 
механизма за определяне на минималната 
работна заплата, да бъде законово 
определено, че организация – социален 
партньор, която бойкотира преговорите, 
се отказва от участие в социалния диалог 
въобще, искат още от КТ „Подкрепа“.

КТ „Подкрепа“ настояват също за 
въвеждане на необлагаем минимум в 
размера на минималната работна заплата. 
От конфедерацията искат и график за 
диференциране на ДДС за учебници, учебни 
помагала и научна литература – 7 на сто за 
2018 г., 5 – за 2019, и нулева ставка ДДС 
за 2020 година. Синдикатът предлага и 
определяне на диференцирана ставка на 
ДДС за лекарствата и медикаментите, както 
и диференцирани ставки от 5 процента за 
хляба и за храни от първа необходимост.

БЛИЗО 400 ХИЛ. ДУШИ НЕ 
СЕ ОСИГУРЯВАТ ЗА ЗДРАВЕ

Близо 400 хил. души не са част от 
осигурителната система, или 7% от 
всички български граждани. Половината 
от ромите нямат осигуровка за здраве, 
докато процентът сред българските турци 
е почти 90%. Това показва резултатите от 
национално представително проучване на 
изследователски център „Тренд“.

Данните показват, че една трета от 
всички български граждани не знаят, че 
има безплатни медицински профилактични 
годишни прегледи, докато народната 
медицина остава популярна сред българите.

На фона на всички критики към системата 
на здравеопазване в България, българинът 
като цяло е доволен от работата на личния си 
лекар. По-голямата част от попитаните знаят 
кой е личният им лекар и декларират, че са 
доволни от услугите му. Все още голяма част 
от българите не ходят на профилактични 
годишни прегледи, докато над половината ги 
правят. Малко над една десета пък не знаят, 
че има безплатни годишни профилактични 
прегледи.

Прави впечатление, че сред ромската 
общност малко над една четвърт не са 
запознати с това, че имат право на такъв 
тип прегледи. С повишаване на възрастта 
нарастват дяловете на посещаващите 
профилактични прегледи. Данните сочат, че 
нивата на превенция сред младите хора са 
доста занижени.

Само една пета от анкетираните заявават, 
че не са давали пари нерегламентирано за 
здравна услуга.

75% от респондентите пък посещават 
лекар и зъболекар само когато имат болки. 
Над половината от хората ходят при лекар-
специалист само след препоръка на познат, 
роднина или приятел, докато малко над 
една трета посещават лекар без препоръка. 
Младите са по-склонни да се доверяват на 
лекар без препоръка.

40% от българските граждани предпочитат 
да се лекуват чрез народна медицина, като 
процентът се увеличава пропорционално 
на нарастването на възрастта. Само една 
четвърт от най-младите прибягват до 
методите на народното лечение, докато 
близо половината от хората над 60 години 
се лекуват чрез народна медицина. Видима 
е разликата и в типа населено място, като 
малко над една четвърт от столичани 
предпочитат народната медицина, докато в 
селата са почти половината. Жените са по-
склонни да прибягват до народна медицина, 
отколкото мъжете.

Обществото е поляризирано относно 
заплащането на лекарския труд, като 45% 
от българските граждани са на мнение, че 
той е добре заплатен, а 39% са на обратното 
мнение.

Резултатите са част от национално 
представително проучване на 
изследователски център „Тренд“, направено 
по поръчка на в. 24 часа. Изследването е 
реализирано в периода между 10 и 16 март 
2017 г. сред 1004 пълнолетни български 
граждани.

към ЕС, каза Смилов и посочи, че българите имат 
по-сериозно доверие в европейските институции, 
отколкото в националните. Това е характерно за целия 
ЕС, но е по-ярко откроено в Източна Европа.

Смилов обърна внимание и на интеграцията и 
европеизацията на българските партии, и отбеляза, 
че основните български политически сили са добре 
интегрирани в различните мрежи и организации на 
европейските партии.

Предизвикателството идва от тук нататък, посочи 
обаче политологът. Той отбеляза, че ЕС досега е бил 
вносител на стабилност за България, но сега в самия 
ЕС текат процеси на реформа и има различни варианти 
за неговото развитие. В този смисъл България вече не 
би трябвало да го ползва като вносител на стабилност, 
а да стане активен член в неговото заздравяване, 
в укрепването на определени политики, смята 
анализаторът.

Георги Ганев, който също е в екипа, изготвил доклада, 
посочи, че членството ни в ЕС играе положителна роля 
и за икономическото развитие на страната, видима още 
в предприсъединителния период. Той каза, че от 1999 
г. до присъединяването ни към ЕС през 2007 г. БВП 
на глава от населението по покупателна способност 
нараства от 27 на сто до 40,8 процента от средното за 
ЕС, като през 2016 г. достига 48,1 на сто.

Освен това България е изложена на натиска на 
потребителите на един от най-взискателните и 
платежоспособни пазари в света. За да се състезават 
българските компании, трябва да се научат как да 
задоволяват този пазар, да използват нови технологии 
и така стават по-добри, отколкото са били, коментира 
Ганев и отбеляза, че имаме конкурентен натиск и 
стимул за бизнеса да се подобрява.

По думите му се подобрява и инфраструктурата. 
Не само броят на магистралите се е удвоил по време 
на членството, като финансирането е предимно от 
европейски фондове, но и голяма част от пътищата 
са рехабилитирани и са по-добри отпреди заради 
еврофинансирането, каза Ганев.

Той отбеляза обаче, че преките чужди инвестиции са 
една от областите, където България не се възползва от 
възможностите, които дава европейското членство.

В доклада се посочва, че членството позволява на 
българите да се радват на ползите от политиките на 
ЕС в различни сфери – например въвеждането на 
високи екологични стандарти, европейски норми за 
контрол и безопасност на храните, възможности за 
защита на правата на пациентите. Еврочленството 
оказва значимо влияние за българското образование 
и подпомага и българската култура, позволява на 
България да ползва предимствата на многостранната 
дипломация.

В областта на медиите членството ни обаче не води 
до видими подобрения, се посочва в доклада.

Заключението на анализаторите е, че прегледът 
на политическите, икономическите, обществените, 
образователните, културните и външнополитическите 
ефекти от членството ни в ЕС показва, че тези 
десет години са един от най-успешните периоди в 
новата българска история, допринесли съществено 
за напредъка на страната в тези сфери и отварящи 
възможности за още по-добри резултати. За целта е 
необходим натиск от страна на българските граждани и 
сътрудничество от страна на европейските институции 
за по-нататъшно реформиране на институциите и по-
пълно използване на предоставените от членството 
възможности за видими ползи за българските 
граждани, коментират анализаторите.

ЧЛЕНСТВОТО НИ В ЕС ИМА 
СТАБИЛИЗИРАЩ ЕФЕКТ 
СПОРЕД АНАЛИЗАТОРИ

Основният ефект на членството ни в ЕС 
през последните 10 години е стабилизиращ. 
Това коментира политологът Даниел Смилов 
по време на представянето на доклад днес 
в Дома на Европа в София за ползите и 
предизвикателствата от членството на 
България в ЕС.

Смилов е в екипа от изследователи на 
Центъра за либерални стратегии, изготвили 
доклада по заявка на Европейската комисия 
в България и Информационното бюро на 
Европейския парламент.

Членството в ЕС е спомогнало да преодолеем 
доста тежки кризи, смята политологът и 
направи извода, че в политически аспект то 
има силен, ясен стабилизационен ефект.

Той отбеляза, че от ключова важност е 
възприятието на хората. България е една 
от страните, които са позитивно настроени 



3                               ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 

М. АПРИЛ
До 10-ти април: 
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 април: 
ЗДДС
1.Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни 
регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец 
март.
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 
март.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации 
-  пристигания/изпращания за месец март 2017 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за 
неподаване на месечни декларации за март 2017 г.
До 15-ти април: 
ЗКПО
1.Месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари, 
февруари, март и април по Закона за корпоративното подоходно 
облагане. 
2.Тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за 
корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно 
облагане.
3.Деклариране и внасяне на данъка за първо 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 март
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 март
ЗДДФЛ
Издаване на служебните бележки по чл. 45, ал. 4 и 7 от ЗДДФЛ 
(образец 3 и 4) за изплатени през предходната година доходи от 
друга стопанска дейност, от наем и друго възмездно предоставяне 
за ползване на права или имущество и други доходи по чл. 35 от 
ЗДДФЛ, ако лицето не е поискало издаването им преди тази дата.
До 20-ти април: 
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-
декларация 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 март 2017 г., за 
новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо 
задължение.
До 25-ти април:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през 
месец март 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 март, когато пълният размер на начислените от работодателя 
доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 
25 април.
До 30-ти април: 
ЗМДТ
 1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второто 
тримесечие на текущата година. 
 2. Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата текуща 
година с отстъпка от 5 на сто. 
 3. Плащане на  данъка върху превозните средства за цялата текуща 
година с отстъпка от 5 на сто.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО за 
първо тримесечие. 
 ЗДДФЛ
1. Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на текущата 
година 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 
първото 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. Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по 
смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, 
както и физическите лица в случаите по чл. 29а внасят дължимите 
месечни авансови вноски за месеците януари, февруари, март и 
април или дължимата тримесечна авансова вноска за първото 
тримесечие на годината. 
4.  Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за 
първото тримесечие на текущата година и подаване на данъчната 
декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за 
тези данъци.
5. Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в 
страната декларират и внасят окончателния данък по чл. 38, ал. 
13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни 
физически лица, придобити през м. март.

ОТМЕНИХА ПРЪСТОВИЯ 
ОТПЕЧАТЪК В БОЛНИЦИТЕ

В ъ р х о в н и я т 
административен 
съд окончателно 
о т м е н и 
п р ъ с т о в и я 
отпечатък, който 
бе въведен от 
бившия здравен 
м и н и с т ъ р 
Петър Москов 
като метод за 

регистрация в болниците, научи Дарик.
Съдът спря действието на въпросната 

система още през ноември, но тогава 
здравното министерство, здравната 
каса и Министерският съвет обжалваха 
становището на съда. Днес обаче решението 
е окончателно и не подлежи на обжалване.

Пръстовият идентификатор бе атакуван 
в съда от Центъра за защита на правата в 
здравеопазването, Федерация „Български 
пациентски форум“ и Сдружението на 
частните болници.

Норвегия, където покритието с колективно 
договаряне е 85 процента, допълни той.

Пламен Димитров заяви, че е привърженик 
на точния разговор за разграничение на това 
кой какво предлага и какви последствия има 
и за кого ще е полезно. Според него само 
така ще бъдат намерени решенията как да 
се формира минималната работна заплата, 
как да се договаря, как да бъдат аранжирани 
всички тези прагове, които до момента са 
били само за целите на осигуряването, а 
очевидно има нужда да бъдат договорени 
за целите на заплащането на труда.

РАБОТОДАТЕЛИ И СИНДИКАТИ 
ОЩЕ НЯМАТ СЪГЛАСИЕ 
ЗА СЪОТНОШЕНИЕТО 

НА МИНИМАЛНАТА КЪМ 
СРЕДНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА
Работодателите и синдикатите още нямат 

съгласие за съотношението на минималната 
към средната работна заплата. Това каза 
пред журналисти заместник-председателят 
на Българската стопанска камара Димитър 
Бранков в отговор на въпрос за преговорите 
по механизма за определяне на минималната 
работна заплата, който беше обявен като 
един от приоритетите на служебния кабинет. 
Бранков участва във форум, организиран от 
КНСБ, за заплащането в индустрията.

Предложението на работодателите е 
максималната граница за определяне 
на минималната работна заплата да 
бъде средноевропейското съотношение: 
минимална към средна заплата. Бранков 
отбеляза, че в 22 държави членки се прилага 
минимална работна заплата в ЕС, а в шест 
няма такъв механизъм. За прилагащите 
22 страни, които имат минимална работна 
заплата, минималната е в порядъка на 40-
42 процента от средната. Настояването на 
КНСБ е за 50 процента горна граница, а на 
КТ „Подкрепа“ – за 60 процента граница, 
допълни Бранков.

По думите на заместник-председателя на 
БСК е важно да се отбележи, че в повечето 
държави членки, може би във всички 
дори, няма нормативно определен ред за 
т. нар. клас прослужено време, което също 
в някаква степен изкривява статистиката, 
защото се съпоставят несъпоставими 
величини. Бранков допълни, че там, където 
се прилагат класове в ЕС, те са по инициатива 
на работодателя, а не са регламентирани 
на национално ниво като задължително 
плащане.

Съотношението минимална към средна 
заплата, както и клас „прослужено време“, са 
основните пречки за достигане на консенсус, 
но до този момент има съгласие кога във 
времето да стават консултациите по размера 
на минималната заплата, по какъв начин да 
се узаконява този размер, по представянето 
на позиции на министерства, каза Бранков. 
Има и консенсус по необходимостта за 
предоставяне на голям набор от данни в 
началото на годината, който да бъде взет 
и от НАП, и от статистиката. Данните ще 
подсигурят преговорите и консултациите 
по размера на минималната заплата на 
национално ниво, както и ще облекчат 
процедурите на договаряне на браншово 
ниво.

Според Бранков е важно, че ще се увеличи 
ролята на синдикати и бизнес в договарянето, 
но правителството също ще може да възрази 
срещу някои договорености, тъй като 
минималното възнаграждение е обвързано и 
с други плащания.

В отговор на въпрос за съпротивата 
на работодателите към минималните 
осигурителни прагове лидерът на КНСБ 
Пламен Димитров заяви, че минималните 
доходи през всичките тези години са 
доказали, че работят и са инструмент за 
борба със сивата икономика. Ако нямат 
бъдеще, както твърди част от бизнеса, то 
те трябва да бъдат заменени с минимални 
работни заплати по категории персонал 
и по икономически дейности , както е на 
много места, отбеляза Димитров. По думите 
му обаче при 30-процентно покритие с 
колективни договори за страната това е 
почти невъзможно. Възможно е за Швеция, 

СПОРЕД КНСБ 
ИНДУСТРИЯТА В 

БЪЛГАРИЯ Е С ЕДНА ОТ 
НАЙ-ВИСОКИТЕ НОРМИ 
НА ПЕЧАЛБА В ЕВРОПА, 
А ПЛАЩА ЕДНИ ОТ НАЙ-

НИСКИТЕ ЗАПЛАТИ
Индустрията в България реализира една 

от най-високите норми на печалба в Европа, 
плащайки едни от най-ниските заплати 
в ЕС. Това е извод от експертен анализ 
на КНСБ, предоставен на национална 
конференция „Социалният диалог за 
справедливо и достойно заплащане на 
труда“, организирана от Конфедерацията.

Според данните на синдиката един 
работник в сектора „Производство на 
облекло“ у нас получава средно 276 евро, 
докато неговият колега в Испания се 
разписва за 1606 евро. Във фармацията 
разликата е близо 6 пъти – българският 
служител взима 536 евро, докато 
испанският му колега получава 3480 
евро. В същото време рентабилността в 
нашата добивна промишленост е сред най-
високите в Европа – 31,7 на сто при средно 
21,7 на сто за ЕС.

Лидерът на КНСБ Пламен Димитров 
заяви, че спорът произвеждаме ли повече 
отколкото получаваме, трябва да получи 
завършен отговор в различните индустрии. 
По думите му на макрониво отговорът 
е ясен – БВП още през 2003 година 
достига равнището си от 1990 година 
и за целия преходен период 1990-2016 
година е нараснал в реално изражение с 
47,6 процента, докато реалната средна 
работна заплата и реалната минимална 
работна заплата едва през 2016 година са 
надхвърлили нивата си от 1990 година, 
със скромния ръст съответно с около 5 
и 6 на сто. Според КНСБ това твърде 
продължително и сериозно изоставане на 
доходите от БВП трябва да се преодолява и 
то в кратки срокове.

Президентът на КНСБ смята, че 
съпоставката със съседните страни е важна 
и цитира данни, според които България е с 
40 процента по-ниска минимална работна 
заплата и с трийсет и няколко на сто по-
ниска средна работна заплата в сравнение 
с Румъния, но отчете, че БВП на глава 
от населието в съседката ни е по-висок 
като цяло, макар не и във всички сектори. 
В Сърбия средната заплата е с над 30 
процента е по-висока, а минималната – с 
петнайсетина на сто, каза още Димитров и 
допълни, че само в Албания заплатите са 
по-ниски.

Според лидера на КНСБ минната 
индустрия в България е една от най-
високоефективните, но въпреки 
увеличаването на добавената стойност, 
сумарно в добивната промишленост 
динамиката на средната работна заплата 
показва, че малко над 16 процента е 
увеличението през 2016 спрямо 2012 
година при намаляване на десет процента 
на заетите.

От КНСБ смятат, че е време българските 
политици да заявят на национално 
и европейско ниво исканията за 
индустрията, тъй като планът „Юнкер“ 
досега придобива реални измерения само 
за малките и средните предприятия, но не 
и за инфраструктура и индустрия.

Работодателите коментираха, че 
проблемът в заплащането идва най-вече 
от фирмите, които са в сивия сектор. 
Заместник-председателят на БСК Димитър 
Бранков отбеляза, че когато се съпоставяме 
с Румъния, трябва да знаем, че за периода 
2004 -2007 ние сме изпреварвали Румъния 
по производителност, макар и с малко, 
но в момента ситуацията не е такава. По 
думите му причината е в начина, по който 
се инвестира в българската икономика, в 
недалновидната енергийна политика също.
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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

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция

„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 13.04.2017 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев

Телефон за връзка: 0751/61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЕСТА

1 Учител английски език Висше образование

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

17 Шивач Основно образование
3 Сезонен работник, горско 

стопанство
Начално,Основно образование

2 Обслужващ бензиностанция Основно образование
5 Общ работник Начално, основно образование
1 Технически асистент Средно образование, владеене на 

гръцки език  
4 Машинни оператори, шиене Средно, Основно образование
6 Кроячи Основно образование
1 Сервитьори Средно образование
13 Шивачи на мъжко и дамско 

облекло
Средно, Основно образование

Здравейте, читатели !
В настоящата статия ще обясним как да успеем сами да оценим проекта 

си и да преценим шансът за одобрение.
Какво е ясно към момента:
-Мярката ще стартира в края на месец ЮНИ
-Критериите за оценка на проектите са известни
-Финансирането ще бъде достатъчно за 1400 кандидата при субсидиране 

от 25 000 евро на проект. Очакваме кандидатите да бъдат около 3000, 
което означава, че точките, които даден проект ще събере ще са от 
основна тежест.

“Кандидати, които към момента на кандидатстване имат средно или 
висше със земеделска насоченост - 10 ТОЧКИ

Сектор “Животновъдство” - МАКСИМУМ ВЪЗМОЖНИ ТОЧКИ - 26
Сектор “Плодове и зеленчуци” - МАКСИМУМ ВЪЗМОЖНИ ТОЧКИ 

- 26
Биопроизводители - МАКСИМУМ ВЪЗМОЖНИ ТОЧКИ - 26
Създаване на заетост- Наемане на 1 човек(без да се брои кандидата) - 10 

ТОЧКИ
2-ма(без да се брои кандидата) - 11 ТОЧКИ
3-ма(без да се брои кандидата) - 12 ТОЧКИ
Какво означава МАКСИМУМ ВЪЗМОЖНИ ТОЧКИ? -
Пример - решили сме да участваме по мярка 6.1, но имаме само 8000 

евро СПО(колкото е и минималното изискване) изразени в оранжерийни 
домати (1.6 декара). Смята се какви точки ще получим по следната формула 
- 8000 СПО X 0.00125 = 10 ТОЧКИ + 6(ако планираме увеличаване на 
стопанството с култури от същия сектор “Плодове и зеленчуци”) или 10 
ТОЧКИ + 3( ако планираме увеличаване на стопанството от друг сектор, 
който не е приоритет). Разбирате, че е добре да имате повече от 8000 
СПО, за да получите съответно и по-голям брой точки.

Помислете и за наемането на 1 човек на трудов договор - голям брой 
точки се присъждат - 10.

Има и друг момент, при които получавате 6 точки, при поемане на 
ангажимент за разрастването на стопанството по биосъобразен начин.”

Формулата, по която се определя ранкирането е променена: вече 8000 
СПО от приоритетни култури (плодове и зеленчуци;животновъдство)

НЕ НИ НОСИ 19 точки от 26 възможни, а 16. 
Съвет за успешно кандидатстване: Ако не планирате да наемете поне 

един човек на трудов договор или да декларирате, че ще преминете 
към биопроизводство - старайте се ДА НЕ СТАРТИРАТЕ С 8000 
СПО.  Увеличете СПО-то със колкото е възможно повече, но БЕЗ ДА 
ПРЕМИНАВАТЕ 16000 СПО, защото ще станете недопустими за 
кандидатстване.

Пример: Двама различни кандидата участват с проект за отглеждане на 
млечни овце.

Единия кандидат има 110 броя, което е 8000 СПО. Той получава - 8000 
х 0.00125 = 10 точки + 6( ако планира увеличаване на стопанството в 
сектор “Животновъдство” или сектор “Плодове и зеленчуци”) или 10 
точки + 3( ако планира увеличаване на стопанството в сектор, различен от 
изброените). Кандидата преценя,че точките му са малко и декларира, че 
ще премине към биопроизводство + 6 точки = 22 точки(при увеличаване 
с приоритетни сектори) или 19 точки(при увеличаване с други)

Другия кандидат има 218 овце, което е 16 000 СПО. Той получава  16 
000 х 0.00125 = 20 точки +6( ако планира увеличаване на стопанството 
в сектор “Животновъдство” или сектор “Плодове и зеленчуци”) или 20 
точки + 3( ако планира увеличаване на стопанството в сектор, различен от 
изброените). Кандидатът има само от СПО - 26 или 23 точки. Без да наема 
персонал и без да поема ангажимент за биопроизводство. Разбирате, че 
ако стартирате с 8000 СПО, колкото е изискуемия минимум- има голям 
шанс другите кандидати да ви изпреварят и да не достигне финансиране 
до вас, имайки предвид големия брой очаквани кандидати.

Какво да направите? - Който и да ви изработва проектът- изискайте да 
ви сметнат точките, който ще получите!

 За съжаление проекти по мярката, които съдържат - технически 
култури(пшеница, ориз), гъби, зайци, птици - НЯМА ДА ПОЛУЧАВАТ 
приоритет при това кандидатстване. Съветваме ги да не участват на този 
прием, освен ако не получават 26 точки от “Биопроизводство”(Трябва 
ВЕЧЕ ДА СА БИОПРОИЗВОДИТЕЛИ) или ако не поемат следния 
ангажимент - пример - имаме 8000 СПО, което не е приоритетно - 0 ТОЧКИ 
-  поемаме ангажимент, че ще се сертифицираме като биопроизводители 
(6 ТОЧКИ) + увеличаването на СПО ще е с приоритетен сектор “Плодове 
и зеленчуци” или “Животновъдство” (6 ТОЧКИ) + наемане на 1,2,3 
човека( 10,11,12 ТОЧКИ)  = 22, 23 или 24 точки. Трябва да се отбележи, 
че дори и с поемането на тези ангажименти, 24 точки не са много.

КАК СЕ ПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО МЯРКА 6.1 МЛАД ФЕРМЕР?


