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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

Стартираща пресконференция по проект
„Прогрес чрез обучения на служителите
на община Гърмен“ 14.11.2014 г.
В периода 13.12.2013 г. – 13.09.2014
г., община Гърмен изпълни проект
„Компетентни
и
мотивирани
служители на община Гърмен”,
финансиран от ОПАК. Проектът
беше на стойност 69 653 лева.
Неговата основна цел „Повишаване
на личната компетентност на
служителите
на
общината
и
подобряване
на
координацията
и взаимодействието между тях“,
беше реализирана чрез различни
обучения в които се включиха всички
служители на общината.
6 общински служители бяха обучени

по 3 теми от каталога на Института
за публична администрация:
• Управление на електронната
администрация.
Облачни
технологии. Архитектури, модели и
виртуална среда – 2 служители;
• Електронни таблици с MS EXCEL – 2 служители;
• Е - правителство: Успешни
практики и предпоставки за развитие
– 2 служители;
19
общински
служители
бяха обучени в
индивидуални
специализирани
обучения
по
следните теми:
• Работа с неграмотни и със
специфични потребности клиенти 4 общински служители;
• Развитие
на
ефективни
комуникационни и презентационни
умения и работа с медии - 10
общински служители;
• Създаване на мрежи от
партньорства
5
общински
служители.
Бяха
проведени
обучения
за
развиване
на
ключови
компетентности за всичките
70
общински служители. Основните
теми на това обучение бяха:
• Умения за комуникация
• Ефективно управление на
времето
• Умение за вземане на решение

и управление на конфликти
• Работа в екип
Настоящият проект „Прогрес чрез
обучения на служителите на община
Гърмен“ е финансиран също от ОП
„Административен капацитет“ и
той надгражда предишния такъв и
затвърждава уменията придобити от
общинските служители.
Неговата основна цел е повишаване
на квалификацията и уменията
на
служителите
в
общинска
администрация Гърмен за поефективно и пълноценно използване
на наличния човешки ресурс, чрез
провеждане на серия от
обучителни курсове, в
които също ще бъдат
обучени голяма част от
общинските служители.
Ще се проведат 7
обучения по ключови
компетентности
в
които ще се включат
общо 115 служители на
община Гърмен (някои
от служителите ще се
повтарят в отделните
обучения). Те ще бъдат
на следните теми:
•
Обучение
по
Анализ и управление на
рисковете, свързани със сигурността
на информацията за 15 участника за
3 дни
• Обучение по Аутсорсинг на
общински дейности за 15 участника
за 3 дни
• Обучение по Общуване на
гръцки език за 30 участника за 15
дни
• Обучение по Управление на
качеството за 20 участника за 3 дни
• Обучение по Обучение на
обучители за 10 участника за 3 дни
• Обучение по Лидерство за 15
участника за 3 дни
• Обучение по Управление на
туристически обекти и културни
събития за 10 участника за 3 дни
Ще бъдат обучени 12 служители
в специализирани обучения за
придобиване на нови, специфични
умения,
съгласно
каталога
на
Института
по
публична
администрация, както следва:
1. ИТО-5:
Курс
по
Презентационни умения. MS Power
Point (базов курс) за 5 участника за 3
дни;
2. УИС-1: Курс по Управление
на информационни системи за 2
участника за 2 дни;
3. ЧЕО-1А:
Курс
по
Комуникативни умения на английски
език (базов курс) за 5 души за 5 дни.

ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА
СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН

„ДА ПОДАДЕМ РЪКА”
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ОБЩИНА
ГЪРМЕН,
За втора поредна година община Гърмен организира
инициативата за подпомагане на децата сираци от община Гърмен
„Да подадем ръка”. Тази година тя ще се проведе под надслов
„По-щастливи празници за децата сираци“.
Благодарение на вашата подкрепа през миналата година се
събраха 6 300 лв., които подпомогнаха 42-те деца сираци от
общината.
Паричната сума, която те получиха, е символичен жест за
направеното добро и съпричастност от ваша страна. Безкрайна
е радостта и благодарността на децата към това ваше благородно
дело.
Най-сърдечно Ви благодаря и от мое!
Нека и сега всички заедно да направим по-усмихнати, пощастливи тези деца!
Нека да посрещнат Новата година с надежда, вяра и любов!
За това е необходимо само да участвате в благотворителната
инициатива по най-удобния за вас начин, като:
-Участвате в Благотворителния концерт на 19.12.2014 г.;
-Участвате в Коледния базар със свое произведение – предмет,
сувенир или кулинарно изкушение;
-Дарите парични средства, в кутиите, които ще са на Коледния
базар или
-по Банкова сметка: IBAN - BG62STSA93003390012010.
Ако имате въпроси или предложения , не се колебайте да се
свържете с мен на тел. 07523/20-47.
С уважение,
МИНКА КАПИТАНОВА
Кмет на община Гърмен

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН,
По идея на Генералната асамблея на ООН – 16 ноември 2014
година е определен като Световен ден за възпоменание на
жертвите при пътнотранспортни произшествия.
В община Гърмен за периодаот 2010 до ноември 2014 г. са
регистрирани следните ПТП:
2010 год. тежки ПТП – 7, убити – 4, ранени – 11
2011 год. тежки ПТП – 6, убити – 1, ранени – 6
2012 год. тежки ПТП – 13, убити – 1, ранени – 24
2013 год. тежки ПТП – 11, убити – 0, ранени – 13
2014 год. тежки ПТП – 11, убити – 1, ранени – 16
Нека всички да си спомним и почетем паметта на хората,
загинали по пътищата на страната.
Да бъдем по внимателни и толерантни! С действия и пример да
покажем, че ценим своя и живата на другите, независимо дали
сме зад волана, пътници или пешеходци.
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ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ

Обявиха нови открития - праисторическа лечебница на 7 000 г. и
обработен камък във форма на човешка глава!
Обявиха
нови
открития
праисторическа лечебница на 7 000
години и огромен камък, умишлено
обработен, във форма на човешка
глава! Името на обекта е “Прав
каминь”.

Съоръжението е открито през 2007 година
и проучвано от Тодор Узунов в продължение
на няколко години. Правени са замервания и
рисунки, но обектът не е обявяван публично.
От Сдружение “САТО” взели това решение
заради опасения от набези на иманяри и
преждевременното съсипване на обекта.
За
неговото
местоположение
са
информирани Регионалният исторически
музей в Благоевград и Инспекторатът към
Министерството на културата.
То се намира северно от тракийското
светилище „Градище” с. Долно Дряново
където също има голяма каменна човешка
глава.
Тодор Узунов е председател на Сдружение
“САТО” и на Международния клуб за
равнопоставени култури. Членовете на тази
организация са обединени от задачата да
изучават и популяризират важни исторически
процеси, свързани с историята на повече от
една страна.
Тодор Узунов даде отговор на някои важни
въпроси около този мегалитен обект:
Г-н Узунов, как и кога открихте това
„съоръжение”, както го наричате? Не е ли
интересно съвпадението, че откривателят и
на този обект се казва Тодор?
Аз не обичам думата „откривател”. Това
са обекти с хилядолетна история и много,
много преди нас други са преоткривали този
обект, като са му давали нов облик и живот.
Нашата работа е свързана повече с проучване,
наблюдение и описване. Разбира се, хората
от този край знаят за тези места, но само
като причудливи струпвания на скали и не
подозират за тяхното предназначение, нито за
техния произход.
По отношение на името, наистина сте
прави! Човекът, който откри „Градище” като
„светилище” също е Тодор. Това е професор
Бояджиев, чиято паметна плоча стои заслужено
в началото на комплекса днес. Но когато
говорим за нашия обект, трябва да сме наясно,
че той е неделима част от светилището, като е
неговата най-висока точка.
Какво представлява един „мегалитен”
обект и с какво той е по-особен от всичко
останало?
Мегалитни са строежите, използващи
огромни каменни блокове, които най-често,
както в нашия случай, не са обработвани, а
са старателно подбирани за целта. Хората от
тази дълбока древност имали свои похвати

за издигане и полагане на „строителния”
материал. Това се вижда и от внимателното
проучване на обекта. Той представлява три
компонента, изградени в различни епохи, но с
последователна и ясна обредна цел.
Първият от него е проход, който се предшества
от коридор - „дромос”. Широк е около 60
см и по всяка вероятност е дело на човешка
намеса. Може би първоначално
е имал естествена цепнатина, но
в последствие тя е разширявана,
за което в древността използвали
големи
дървени
клинове,
предварително мокрени с вода.
Зиме при тяхното раздуване
се постигало преместване на
блока със сантиметри. Явно се
е изисквало огромно търпение и
не е ставало веднага.
След преминаването през
прохода или „промушкалката”,
както хората наричат популярно
подобни съоръжения, се излиза
на неголяма каменна площадка,
ограничена от южната си страна
от солидни каменни блокове.
В северната страна се вижда
изправен блок, ориентиран на изток с плоската
си страна. Тоест имаме проход, площадка и
изправен камък.
Именно изправеният камък дал име на
местността, която се казва „Прав каминь”.
Лично аз държа името да се запази същото,
заедно с особеното омекотяване на последната
съгласна, защото това е белег за етническата
принадлежност на този топоним.
След като през 2009-а започнах да правя
рисунки на скалата, забелязах, че тя всъщност
наподобява човешка глава. Тогава бях сам и
нямаше с кого да го споделя, но бях буквално
шокиран. Той имаше дообработени нос, очи
и уста, а на върха завършва с шапка, издута
в задната си част. Този тип шапки са познати
от античността и се наричат „фригийски”, по
името на тракийското племе фриги.
Това е нещо, което се намира за пръв път
върху мегалитен обект на наша територия.
Естествено, че изображението не е шедьовър,
но то убедително е проявление на човешкия
интелект и култура! За разлика от главата при
„Градище”, той е умишлено обработван.
Самият камък вероятно е изправен с човешки

труд, което говори, че всичко тук е ставало не
стихийно, а старателно планирано. Ако съдим
по иконографията на образа, той е продукт на
хората от ранножелязната епоха. Това ще рече,
че този обект се е унаследявал и доразвивал.
Керамиката, която се открива след
неизбежните проверки на иманяри и тук е сходна
с тази от тракийското светилище наблизо. Найдобре представена е тя от времето на 6-и в. пр.
Хр., целия римотракийски период и късната
античност от 6-ти век. Наличието обаче на
енеолитна керамика говори красноречиво, че
функционирането си този обект е започнал
преди около 7 000 години!
А каква функция е изпълнявал обектът
в продължение на хилядолетия и какво е
неговото историческо значение?

Неговата функция е ясно определена. Той
бил нещо като праисторическа лечебница,
където хората идвали да оставят своята
болка или страх. За разлика от нас, разбира
се, те вярвали в това и сигурно при мнозина
е имало положителен резултат. В средата
на ранножелязната епоха в Родопите се
наблюдава демографски бум и вероятно те са
хората, изправили камъка и изваяли от него
човешката глава. Те не занемарили първия
ритуал по преминаването, а го допълнили и
доразвили. Започнали да принасят жертвени
животни в дар на божеството, като тяхното

обработване ставало на каменната площадка.
Именно това е нейната функция, защото
тя предпазвала Земята – майката Гея, от
жертвената кръв на животното. Нейното
омърсяване се считало за явен знак, че
няма да получиш прераждане в отвъдното.
Тези практики са в основата на всички
индоевропейски народи от ранния стадий на
техните вярвания. Пречистваща роля играел и
огънят. Именно от него се виждат ясни следи
по плоската страна на камъка. Той играел
ролята на своеобразен олтар.
Преднамереният характер на всичко, което
откриваме тук, говори за старателно планиране
и поддръжка. Вероятно този обект е бил важен
икономически инструмент на жреческата власт
и е бил средство за привличане на огромни
приходи. Подобно на днешния Гергьовден
се дарявали не само жертвени животни, но и
парични средства.
В гръцката антична литература това е
описано старателно, но до днес не сме
попадали на ясни свидетелства, които да
потвърдят съществуването му в Тракия. Това
са така наречените „очищения” – ритуали
по изкупване на грехове. Нещо подобно
на познатата ни индулгенция от по-късни
времена.
Осъзнаването на неговото предназначение
като такова отваря важна страница към въпроса,
какъв е приносът на траките при изграждане на
гръцката цивилизация?! Естествено, историята
е несправедлива и в полза на писмените
народи, но тази тема в бъдеще ще става все поактуална и исторически обоснована.
Като Сдружение за опазване и възстановяване
паметници на културата, призоваваме
иманярите, занимаващи се с нерегламентирани
разкопки в района, да се въздържат от
посегателства над този обект. Отправяме
този съвет не само поради незаконния им
характер, а и защото в него не са извършвани
погребения, а единствено жертвоприношения.
Това изключва намирането на гробни дарове
или скъпи предмети.
Унищожавайки
автентичния
пласт,
се затруднява работата на археолозите
и възможността да изградят правилна
историческа картина на събитията, от което
губи не само науката, а и целият край.
Описването и популяризирането на подобни
обекти е важна реклама за района, който
от десетилетия е поставен в положение на
пословична бедност и е реално средство
за излизане от това тежко икономическо
положение.
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ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

На 17 ноември започва приемът по пчеларската програма
На 17 ноември 2014 г. започва приемът за
Кампания 2015 г. по Националната програма
по пчеларство (НПП) 2014-2016 г. Бюджетът

по четирите мерки: А „Техническа помощ за
пчелари и сдружения на пчелари”, Б „Борба
срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа
на извършването на физикохимичен анализ
на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа
на подновяването на пчелните кошери
в Общността”, е малко над 4,4 млн. лв.
Това съобщи заместник-изпълнителният
директор на ДФ „Земеделие” Иванка
Багдатова по време на информационния
ден за българските пчелари. Събитието се
състоя днес в парк-хотел „Севастократор”,
с. Арбанаси, общ. Велико Търново.
Експерти от ДФ „Земеделие” обясниха
на присъстващите пчелари, че приемът на
документи по четирите мерки за настоящата
кампания ще продължи 10 работни дни.
Заявленията ще се приемат от 17 ноември до
28 ноември 2014 г. Образци на документите
за
кандидатстване
са
публикувани на официалната
интернет
страница
на
ДФ „Земеделие” в раздел
„Селскостопански пазарни
механизми”.
Експерти от отдел „Месо
и пчеларство” учочниха,
че документите по мерките
за борба с вароатозата,
физикохимичен анализ на
пчелния мед и купуване
на кошери, отводки и
пчелни майки трябва да
се подава лично или чрез
упълномощено лице. Те ще
се приемат в 28-те областни
дирекции на ДФЗ по адрес
на регистрация за физическите лица и по
адрес на управление - за юридическите
лица. Експертите допълниха, че часът на
подаване на документите няма да бъде
водещ критерий за класирането. Размерът
на финансовата помощ по трите мерки
ще бъде между 60% и 80% от одобрените
разходи, в зависимост от изискванията по
конкретната мярка, заложени в Наредба № 9

от 19 ноември 2013 г.
По-късно през деня експерти от отдел
„Промоционални програми” разясниха на
пчеларите и изискванията
за кандидатстване по мярка
А „Техническа помощ за
пчелари и сдружения на
пчелари”. Документите по
мярката ще се подават в
Централно управление на ДФ
„Земеделие” в град София.
Новото през Кампания 2015
г. е, че поради успешното
прилагане
на
мярката
общият й бюджет е увеличен
от 150 хил. лв. на 350 хил.
лв. Средствата ще покриват
разходи за информационни
материали, организиране на
пресконференции, наем на
зали и щандове, участие в
международни изложения и др.
По време на информационния ден
пчеларите се запознаха и с възможностите за
получаване на кредити от ДФ „Земеделие”.
Те ще се отпускат пряко от Фонда на
кандидати с одобрени проекти по мерки
Б „Борба с вароатозата” и Г „Мерки за
подкрепа на подновяването на пчелните
кошери в Общността”. Лихвеният процент
при тях е 5 % на годишна база. Кредитите
ще се отпускат за четвърта поредна година.
Те покриват 95% от помощта по мерките, а
останалата част от средствата се осигурят
от самите бенефициенти. По време на
събитието зам.-изпълнителният директор
на ДФ „Земеделие” представи и обобщени
данни за усвояемостта на бюджета по
пчеларската програма за Кампания 2014 г.
Иванка Багдатова каза, че въпреки по-късно

започналия прием, през миналогодишната
кампания са усвоени 74% от предвидения
бюджет по мерките за борба с вароатозата,
физикохимичен аналаиз на пчелния мед и
за купуване на кошери, отводки и пчелни
майки. Тя допълни, че с изплатените малко
над 3,1 млн. лв. са финансирани 1315
договора на пчелари от цялата страна.
Зам.-изпълнителният директор на ДФЗ
обърна специално внимание
и на мярка А „Техническа
помощ
за
пчелари
и
сдружения на пчелари”. По
нея през Кампания 2014 г.
успешно е реализиран един
промоционален
проект
на пчелен мед. Това беше
първият проект, обединил
осемте най-големи пчеларски
организации в страната.
Иванка Багдатова акцентира,
че за реализацията на
„Силата на пчелния мед” са
отпуснати 150 хил. лв., които
са усвоени почти на 100%.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

НОЕМВРИ 2014 г.

До 14-ти ноември:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с
отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец октомври.
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 октомври.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат
декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2014 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за октомври
2014 г.
До 15-ти ноември:
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за ноември 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 октомври
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 октомври

ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР

НОЕМВРИ 2014 г

до 25 ноември
> за лицата в неплатен отпуск през месец Октомври
2014 г., които не са подлежали на осигуряване на друго
основание.
> за лицата, които през месец Октомври 2014 г. са
били във временна неработоспособност поради болест,
бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко
дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване
на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б,
ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
> за авансово дължимите здравноосигурителни вноски
от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално
осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи
свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата,
упражняващи трудова дейност като еднолични търговци,
собственици или съдружници в търговски дружества и
физическите лица - членове на неперсонифицирани
дружества, регистрираните земеделски производители и
тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по
смисъла на КСО) за месец Октомври 2014 г.
> за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Октомври 2014 г.
> за лицата, които през месец Октомври 2014 г. са под
лежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т.
1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са
били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1,
2 или 3 от закона).
> за морските лица за положения труд през месец Октомври 2014 г.
> за служителите на Българската православна църква и
други нормативно признати вероизповедания, които не
получават възнаграждения за извършвана дейност за
месец Октомври 2014 г. до 25 ноември
> Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с
данните за месец Октомври 2014 г.
> Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения,
с данните за месец Октомври 2014 г. при полагащо се
обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
> Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения,
с данните за месец Октомври 2014 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9,
ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
> Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения,
за начислени или изплатени допълнителни доходи от
трудова дейност за месец Септември 2014 г., които
са начислени или изплатени след 25 Октомври 2014
г. > Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения,
за начислени или изплатени допълнителни доходи от
трудова дейност за месец преди Септември 2014 г., които
са начислени или изплатени през месец Октомври 2014
г. > Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец Октомври 2014
г. > Подаване на декларация образец № 1 с код за вид
осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са
пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт,
когато осигуряването е възникнало след 1.09.2014 г.
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ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Кабинетът прие актуализация на бюджета

Фермерите не са информирани за зелените плащания

ДФ” Земеделие” получава 92 млн. лева за животновъди,
плодове, зеленчуци и общини. Агенцията по храните,
Селскостопанска академия, ИАГ и ИАРА, очакват
финансиране от 16.4 млн. лева

Според данните от анкета на
Института по пазарна икономика /
ИПИ/ близо половината от земеделците
възнамеряват да задържат рентите на
нивата от миналата година.
Една трета смятат да дадат по-високи
ренти, а един от всеки десет - по-ниски.
Три четвърти от фермерите имат
намерение да инвестират в стопанствата
си през 2015 г. Най-много планове
има за закупуването на нова техника,
строителство и ремонт на сгради,
закупуване на земя и на оборудване.
Основно стопаните разчитат на собствени средства за финансиране
на инвестицията си. Наблюдава се отчетлива дистанция между
зърнопроизводството, от една страна, и останалите сектори в отрасъл “селско
стопанство” по отношение достъпа до кредитиране, като за първите банките
са по-съществен източник на финансиране.
Един от всеки 13 от анкетираните споделя, че възнамерява да се насочи и
към други сфери на отрасъла.
Близо една трета от планиращите диверсификация на производството
смятат да се насочат към отглеждането на животни, а 12,5% към трайни
насаждения.
Над половината от анкетираните смятат, че имат ограничена или никаква
информация за директните плащания през 2015 година.
Най-сериозни притеснения по отношение на възможния финансов ефект
буди нивото на информираност за зелените плащания, за които подготовката
трябва да се извърши през настоящата есенна сеитбена кампания. Едва 37%
споделят, че имат необходимата информация за схемата.

Министерският съвет прие
(11.11.14) актуализация на
държавния бюджет.
Въпреки, че средствата
заложени за Държавен фонд
„ Земеделие“ са намалени
спрямо предложения порано проект на Служебния
кабинет, в тях са предвидени
средства за националните
доплащания за животни.
Недостигът в бюджета на ДФ ” Земеделие” е близо шест пъти
по- голям от този на Министерството на земеделието и храните92.1 млн. лева.
От тях, за изплащане на националните доплащания за животни
към животновъдите, са необходими 60 млн. лева; за изплащане на
ДДС за общините по Програма за развитие на селски райони и други
програми- 22.1 млн. лева; за държавни помощи за болестта „ син език“
и за минимална помощ за производителите на плодове и зеленчуци10 млн. лева.
По бюджета на Министерството на земеделието и храните
недостигът е в размер на 16,4 млн. лева. Средствата са необходими
за разплащане на сключени договори в частта на издръжката на
Българската агенция по безопасност на храните – 5.4 млн. лева.;
Селскостопанската академия – 5 млн. лева.; Изпълнителна агенция
по горите – 4 млн. лева.; Изпълнителната агенция „ Рибарство и
аквакултури” – 2 млн. лева.

ЕК пусна парите по ОП Околна среда
Европейската
комисия
информира България, че
плащанията от европейските
фондове по Оперативна
програма “Околна среда” за
програмния период 20072013 се възстановяват.
Официалното писмо е
изпратено до българската
страна на 13 ноември,
съобщиха от ЕК, цитирани
от БГНЕС. Това означава, че
службите на ЕК ще могат да обработват плащания от Европейския
фонд за регионално развитие и Европейския кохезионен фонд по
проектите от оперативната програма.
Плащанията към България се възстановяват и Комисията ще започне
с изплащане на 166 млн. евро от Европейския кохезионен фонд и 74
млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие.
“Приветствам положителните стъпки, предприети от българските
власти за подобряване и укрепване на системата за управление на
оперативната програма. Плащанията към България по ОП “Околна
среда” се възстановяват, което е отлична новина за българската
икономика, но също така и за бъдещето на сътрудничеството между
България и Европейската комисия”, заяви комисарят по регионалната
политика Корина Крецу.
“Възстановяването на плащанията по оперативна програма “Околна
среда” е чудесна новина за България и идва в ключов момент за страната
и държавния бюджет. Това показва, че Европейската комисия отчита,
когато работата е свършена и правилата са спазени. Предназначените
за България средства трябва да се използват ефективно, защото от
тях зависи подобряването на качеството на живот. Пожелавам успех
на българското правителство в тази задача и обръщам внимание, че
следващата година предоставя последна възможност за усвояване на
парите от програмен период 2007-2013”, заяви вицепрезидентът на
ЕК за бюджета и човешките ресурси Кристалина Георгиева.
В началото на 2013 г. Европейската комисия задейства процедура,
в резултат на която плащанията на европейски фондове бяха спрени
временно заради съмнения за нередности, свързани с обществените
поръчки при изпълнение на проектите и слабости в системите за
управление и контрол на програмата.
След извършен одит в България през октомври 2014 г. службите на
Комисията стигнаха до извода, че всички предложени коригиращи
мерки са били приложени. Това значително ще намали риска от
грешки и нередности при използването на средствата в бъдеще.

Новата Европейска комисия и местното управление в
Европа
На 1 ноември започна работа новата Европейска
комисия подръководството на бившия министърпредседател на Люксембург Жан Клод Юнкер. Съветът
на европейските общини и региони (СЕОР) е направил
експресно проучване за контактите между членовете на
новата Европейска комисия и местното управление в
Европа. Изследването показва, че тези връзки са стабилни чрез предишните
мандати на сегашните комисари. Най-интересният резултат е, че 11 от 28те комисари са бивши кметове или общински съветници, а 7 от бившите
комисари са заемали длъжности на регионално ниво. Други интересни
данни са заделянето на около 40% от европейските фондове за местните
и регионални власти, както и прилагането на около 60% от европейското
законодателство на местно и регионално ниво. Всеки европейски гражданин
заделя средно 0,27 евро на ден в полза на европейските фондове.

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 07.11.2014 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
Телефон за връзка: 0751/61261

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1
1
1

Кредитен специалист банка
Учител НУП
Старши възпитател

Висше образование
Висше образование
Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 25 МЕСТА

5
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1

Шивач
Шофьор, лекотоварен автомобил
Машинен оператор, дърводелство
Опаковач
Машинен оператор, шиене на обувки
Шивач, мъжко и дамско облекло
Общ работник, строителство на сгради
Работник консервна фабрика
Тракторист
Старши специалист
Шофьор, кран
Шофьор, товарен автомобил

Основно образование
Основно образование
Основно образование
Основно образование
Основно образование
Основно образование
Основно образование
Основно образование
Основно образование
Средно образование
Основно 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

