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Ученици с грамоти и парични награди от
конкурс на Ротари клуб - Гоце Делчев

229 ученици от първи до дванадесети
клас от област Благоевград се
състезаваха с есета, стихотворения и
рисунки в първия конкурс, посветен
на Деня на народните будители, който
бе учреден от Ротари клуб - Гоце
Делчев.
На официална церемония снощи
ротарианците раздадоха наградите
на призьорите от трите възрастови
групи, които освен грамоти за
великолепните си творби, получиха и
парични награди от 30 до 100 лева.
С грамоти бяха удостоени всички
участници в конкурса и директори на
учебни заведения в региона.
Специална благодарствена грамота
председателят на ротарианците Тони
Бозаджиев връчи на директора на
СОУ „Св. Св. „Кирил и Методий” –
с. Гърмен Стоян Стругов, както и на
учителския колектив, който се справи
повече от перфектно с организацията
и провеждането на творческата
надпревара.
Комисията в състав: Валентина
Хасимова, Величка Делчева, Зорка
Цветкова и Ваня Балтаджиева,
оповести официално резултатите
от конкурса, посветен на Деня на
народните будители - 1 ноември.
В първата категория - от 5-и до 8-и
клас, участниците бяха 70 със 75
творби. Комисията присъди първото

място в тази група
на седмокласника
Иван Пашалиев за
прекрасното му есе
по темата. Иван
Пашалиев е ученик
в Първо ОУ Св. Св.
„Кирил и Методий”
- Гоце Делчев.
Второто
място
бе присъдено на
Валери
Добрев,
ученик в 7-и клас от
ОУ “Св. Св. Козма и
Дамян” - Сандански.
Той участви със
стихотворение.
Третото
място
в
категорията
достойно
зае
стихотворението на петокласничката
Катрин Дерменджиева от Петрич,
която учи в Трето ОУ „Гоце Делчев”.
В категорията от 9-и до 12-и клас
на първо място комисията класира
есето на единадесетокласничката от
НПГ ”Димитър Талев” Благовестка
Кръстева, на второ място бе класирано
есето на Крум Динев - ученик в 7-и
клас в ПМГ ”Яне Сандански” - Гоце
Делчев, а третото място получи есето
на деветокласничката Мария Търтова
от същата гимназия.
Три призови награди присъди
комисията и на малките художници
в категорията от 1-ви до 5-и клас, в
която със свои рисунки участваха 125
ученици. Първото място взе рисунката
на второкласника от ОУ ”Климент
Охридски” в гоцеделчевското село
Борово - Александър Зеемджиков.
На второ място бе класирана
рисунката на Исмаил Ерук - ученик
от трети клас в ОУ “Св.Св. Кирил и
Методий” – Якоруда. Третото място
при най-малките взе рисунката на
чаровната Авушка Кунгю, също от
основното училище в Якоруда.
Председателят на Ротари клуб Гоце Делчев благодари на всички
участници в конкурса и на техните
родители и учители и с ръка на
сърцето призна, че такъв
успех и такъв интерес не
е очаквал.
Първият председател
на
ротарианците
бизнесменът
Стоил
Караилиев,
много
развълнуван след прочита
на първите есета в двете
категории, без да крие
емоция и възхищение от
таланта и патриотизма
на
подрастващите,
обеща през новата 2015
г. още много специални
ученически и детски
инициативи, както и
повече изненади.

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

На
02.12.2014
г.,
от 16.00 часа, на
площада в с. Гърмен,
деца от с. Гърмен,
официално
ще
запалят светлините
на коледната елха.
Каним
всички
жители и гости на
община
Гърмен,
заедно да се посмеем,
а защо не и да попеем!
Заповядайте!
Чакаме ви!

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
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Кайсиевите насаждения - началото на един Инвестиционна мярка от новата ПРСР тръгва до март
успешен бизнес
Това обеща Десислава Танева- министър на земеделието и храните
Кайсиите се възраждат

това твърдят от Опитна станция по
кайсията и земеделието ( ОСКЗ) в
Силистра. Директорът на Института по
земеделие в Кюстендил пък е сигурен,
че трайните насаждения излизат от
кризата.

Физически характеристики

Кайсията (Prunus armeniaca) е вид
растения от семейство Розоцветни
(Rosaceae). Дървото достига до 8 м. височина и се отличава с
продължителност на живота между 40 и 60 години.
Специфичните биологични особености на кайсията, нейните високи
изисквания към климатичните и почвени условия налагат особено
голямо внимание при избора на място за нова кайсиева градина.
Температурните колебания и повратните мразове в края на зимата и
началото на пролетта са най-големите врагове за този овощен вид.
Подходящи са местата в близост до водни басейни, планински реки
и склонове на по-малки възвишения, където има въздушен дренаж и
не се задържа студен въздух. Кайсията изисква дълбоки, леки, добре
дренирани почви с дълбоки подпочвени води.

Произход и лечебни свойства

За родина на кайсията се смята Североизточна Армения, където се
отглежда като културен вид от 3000 г. През I век достига до Европа, а в
България се превръща в овощна култура след Освобождението.
Кайсията се отличава с лечебните си качества срещу голям брой
заболявания, някои от които са: сърдечно- съдови, аритмия, анемия, рак,
стомашни заболявания, простудни заболявания, влошено зрение и др.

Инвестиция в кайсии

Една овощна градина от
минимум двадесет декара
може да храни цяла фамилия
и да се превърне в печеливш
семеен бизнес, включително
и за хората по селата, където
безработицата е голяма, а
повечето притежават по някое
парче земя.
Една такава инвестиция,
започва да се изплаща след
петата година, като след
израстване на дръвчетата
чистата печалба надвишава
1000 лева/ дка годишно, което е изчислено след отчитане на всички
разходи, включително и за труд.
Проблемни са първите години, когато инвестициите са най- големи,
а приходи все още няма. За създаване на овощна градина от 20 дка
са необходими около 10 000 лв, което включва разходи за посадъчен
материал, механизирани мероприятия, ръчни дейности и др.
Между втората и четвъртата година, повече от половината разходи
намаляват, като са предвидени само за ръчни мероприятия, торене и
механизирани дейности.
На петата година кайсиите дават плод за първи път, като прогнозната
реколта е 1000 кг от декар. Според добив от 1000 кг/дка, са изчислени
приходи в размер на 14 000 лв. Очаква се през шестата година добивите
да нарастват на 1500 кг/декар, а през седмата година, когато дръвчетата
са напълно зрели ще дават по 1800 кг/ декар, което дава печалба от над
26 000 лева.
Според направения разчет от Областна служба за съвети в земеделието,
за четиригодишния период докато дръвчетата растат, трябва да се
похарчат близо 20 000 лева, но цялата инвестиция се изплаща за средно
6 години, ако реколтата не пропадне поради лоши климатични условия.

Пазар на кайсии

Близо 80% от българската продукция се изнася на външния пазар,
като приблизително 70 % отива в северната ни съседка Румъния, а
останалите 10% се разделят между Украйна и Молдова. Нашите сортове
трудно пробиват на западния пазар, защото не са познати на тамошните
потребители.
През 2014 г. цената за пресни кайсии върви във възходящ ред от 12
евро/кг на европейския пазар и между 4.50 и 5.00 лв/кг на българския
пазар. Изчистени кайсиеви ядки на европейския пазар струват 30 евро/
кг и 15лв/кг на българския пазар.

Мерките, по които можете да финансирате своята
инвестиция са:

Подмярка 4. 1 ” Инвестиции в земеделски стопанства”
Подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски производители”
Интересното е, че програмите позволяват да направите допълнителни
инвестиции, които да подобрят добивите и качеството на продукцията
от една кайсиева градина. Пример за това може да бъде изграждането
на сондажи, капково напояване, закупуването на специализирана
земеделска техника и транспортни средства. За да научите за всички
възможности и да превърнете вашите планове в реален бизнес, можете
да се свържете с нас.
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НОВИНИ
С 4 месеца увеличават пенсионната възраст

Тя е поела ангажимент към
председателя на Асоциацията на
земеделските
производители
в
България (АЗПБ)- Венцислав Върбанов,
подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски
стопанства” от новата Програма
за развитие на селските райони да
стартира през първото тримесечие на
2015 година, съобщиха от АЗПБ.
От министерството са изразили
намерения, до края на декември 2014 г. мярка 4 да бъде неофициално
одобрена от Европейската комисия, за да може в началото на 2015 г.
да се даде приоритет на подмярка 4.1, по която има натрупани много
потенциални инвестиционни намерения, чиято реализация бива отлагана,
поради очакванията за стартиране на мярка 4 от новата ПРСР 2014-2020.

Чесънът и лукът се справят с настинката

Лукът и чесънът са едни от найпопулярните съставки в народните
рецепти при простуда. Ефективността им
е проверена през вековете. Употребата
им може да бъде най-разнообразна в
зависимост от предпочитанията - от
яденето им в суров вид до приготвянето
на различни отвари.
Малцина знаят обаче, че за бързото
оздравяване е полезно даже вдишването
на парите. За целта нарежете на ситно
или настържете на ренде една глава лук
и няколко скилидки чесън. Без да се
бавите, наведете се и дълбоко вдишайте
няколко пъти, като редувате вдишване през носа и през устата. Лекарите
твърдят, че вирусите се концентрират именно в дихателните пътища.
Ето защо вдишването на полезните вещества на чесъна и лука е особено
ефективно.

Дават 40 лева коледна добавка на 1 235 000
пенсионери
Отпускат 50 милиона лева за
коледни добавки на пенсионерите,
които получават пенсии д о 286 лева.
Добавката ще бъде в размер на 40 лева
и ще бъде дадена, за- едно с пенсията
за декември. Тя ще стигне до 1 235
000 пенсионери, като този обхват е
разширен с 20 процента в сравнение
с броя на хората, получили добавки в
края на миналата година. Средствата
се осигуряват чрез преструктуриране
на разходите и трансферите по централния бюджет.

БНБ утвърди дизайна на монетата от 2 лева

Управителният съвет на Българската
народна банка (УС на БНБ) утвърди
дизайна на монетата с номинална стойност
2 лева, която трябва да бъде емитирана
през 2015 г., съобщават от централната
банка. Банкнотите от 2 лева ще продължат
да бъдат закон- но платежно средство
и след пускане в обръщение на новата
монета. Както беше оповестено през
есента на 2013 г., необ- ходимостта от замяната на банкнотата от 2 лева
с мо- нета се определя от бързото изхабяване на двулевовите банкноти,
което налага честата им подмяна и по този начин увеличава разходите за
поддържане на налично паричното обръщение, припомнят от БНБ. При
изработване на двете страни на разменната мо- нета е пренесена темата
и изображението на Паисий Хилендарски от банк- нотите в обръщение
с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г. Такъв подход е използван и при опре- делянето на дизайна на монетата от 1 лев, емисия 2002
г., като е запазена темата и изображението на Св. Иван Рилски от дизайна на
банкнотата от 1 лев, емисия 1999 г. Техническите характеристики и точното
описание на новата разменна монета ще бъдат допълнително обявени от
страна на централната банка и обнародвани в Държавен вестник преди
пускането й в обръщение през следващата календарна година. Точната
дата, от която монетата от 2 лева ще стане законно платежно средство, ще
бъде определена с от- делно решение на УС на БНБ през 2015 г., уточняват
от централната банка в прессъобщението. За нуждите на производството
на разменната монета с номинал 2 лева, емисия 2015 г., БНБ ще открие
об- ществена поръчка за доставка на монетни заготовки съгласно Закона
за обществените поръчки, като самото отсичане ще бъде възложено на
„Монетен двор” ЕАД, допълват още от БНБ.

След година прекъсване през 2015 г.
пенсионната реформа ще продължи, но
само за масовата трета категория работещи.
Максималният осигурителен доход ще се
увеличи от 2400 на 2600 лв., което ще вдигне
и размера на максималната пенсия до 910
лв. Социалните помощи и обезщетенията
обаче остават непроменени, минималната
заплата също замръзва.
Това са основните параметри на
социалната политика на кабинета „Борисов”
в проектобюджета за 2015 г., който вчера бе
публикуван от финансовото министерство.
Възрастта и стажът за пенсия за трета
категория труд ще се увеличат с по 4 месеца
от Нова година. От 1 януари мъжете ще се
пенсионират при навършени 64 години и
38 години стаж, а жените - съответно на
61 години и 35 години стаж. Параметрите
са част от пенсионната реформа, приета
при предишното управление на ГЕРБ и
замразена от правителството на Пламен
Орешарски.
За заетите в тежката промишленост
(първа и втора категория - миньори,
металурзи, химици) пенсионната ваканция
ще продължи и догодина. За тях критериите
за възраст и стаж няма да се утежняват.
Така вместо ножицата между пенсионната
възраст за първа и трета категория труд
постепенно да се свие до 8 г., както се
планираше, тя ще се увеличи на 11 години и
4 месеца за мъжете.
На пенсионна ваканция ще продължат
да се радват и полицаите, и военните.
Въпреки намеренията за тях да се въведе
пенсионна възраст това не е записано в
проектобюджета. И през 2015 г. те ще трябва
да отговарят единствено на условието за 27
години стаж.
Проектът предвижда от 1 юли пенсиите
да се увеличат с 1,9%, което ще вдигне
доходите на възрастните средно с 6 лева.
С 400 млн. лв. се намаляват разходите
за администрацията, 300 млн. лв. от които
ще дойдат от 10-процентно съкращение на
средствата за заплати и осигуровки.
Помощи и обезщетения замръзват
Кабинетът планира да замрази всички
семейни помощи и обезщетения през
2015 г. Въведеният от правителството
“Орешарски” диференциран размер на
детските добавки ще се запази. За първо
дете родителите ще получават по 35 лв.,
за второ - 50 лв., а за всяко следващо - 35
лв. Доходът за получаване на тази помощ
остава без промяна - до 350 лв. на човек в
семейството.
Обезщетението за отглеждане на дете от
1 до 2 години също остава без промяна. За
сметка на това периодът за изчисляване на
майчинството се вдига с 6 месеца - от 18 на
24 месеца.
Здравната вноска остава 8% до 2017 г.

Здравната вноска ще остане 8% до 2017 г.,
става ясно от анализа към проектобюджета
на държавата за догодина. Здравната система
обаче ще разполага с повече средства - т.г.
те са били 3,496 млрд. лева (или 11,3% от
общите държавни разходи), а за догодина
се предвиждат да са 3,886 млрд. лева (или
12,5% от общите разходи).
Както здравния министър д-р Петър
Москов съобщи, 2015-а ще е транзиторна
година, т.е. секторът ще функционира
както досега, но ще вървят обществени
обсъждания на готвените реформи, чиито
масов старт е фиксиран за 2016-а. Ще се
създаде законова рамка, за да може след
една година да се промени начинът на
финансиране на системата, когато трябва
да имаме и по-добра спешна помощ,
по-добре застъпено детско и майчино
здравеопазване, а лечебните заведения да
работят по-ефективно.
Повече пари има за образованието. Вдига
се стандартът за издръжка на учениците,
както и парите за пътуващите учители.
Увеличават се и стандартите доходи на
работещите в системата /26,9 млн. лв.
допълнително/ и се отпускат над 2,6 млн.
лв. повече за стипендии на учениците.
Общият размер на бюджета за просвета е
3,044 млрд. лв.
Без промяна
Парите за обновяване на материалната
база в училищата са намалени - от 17 743,3
на 17 739,1 лв. Това означава, че в класните
стаи няма да има нови лаборатории, както
и кабинети по специалните предмети. Явно
остава за следваща година и закупуването
на компютри и таблети. От образователното
министерство обаче ще разчитат на
европейски програми за целта.

Над 1 милиард лева бюджет за МВР
МВР ще има бюджет от над 1 млрд. лв.
Това става ясно от проектобюджета за
следващата година. През 2014 г. вътрешното
министерство разполагаше с 999,5 милиона
лева, а вчера парламентът одобри да получи
още 125,7 милиона лева. Така общата сума
за МВР за тази година е над 1,125 милиарда
лева. Според бюджета за следващата година
парите за министерството ще са 1,031
милиарда лева. От тях близо 936 милиона
ще са за разходи за персонал.
В проектобюджета са орязани парите за
Държавна агенция “Национална сигурност”.
За следващата година е предвидено те да са
близо 108 милиона лева. През 2014 г. те бяха
малко над 112 милиона лева. Вероятно през
следващата година бюджетът на МВР ще
се увеличи, а на ДАНС - намали, тъй като е
предвидено ГДБОП да се върне в МВР.
С 957, 9 млн. лв., ще разполага МО. Сумата
е с близо 40 млн. лв. по-малко от 2014 г.
Намалението е въпреки че служебното
правителство на Близнашки прие стратегия
“България в НАТО 2020”. Тя предвижда до
2020 г. бюджетът за отбрана да се увеличава
годишно с около 80 млн. лв.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

ДЕКЕМВРИ 2014 г.

До 10-ти декември:
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 декември:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни
регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период месец ноември.
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 ноември.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат
декларации - пристигания/изпращания за месец ноември 2014
г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за
неподаване на месечни декларации за ноември 2014 г.
До 15-ти декември:
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за декември за корпоративния
данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
2. Тримесечните авансови вноски за трето тримесечие 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 ноември
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 ноември
До 20-ти декември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат
декларации -пристигания/изпращания за месец ноември 2014
г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало
текущо задължение.
До 25-ти декември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през
месец ноември 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, ако през
месец ноември са направени само частични плащания.
До 31-ви декември:
ЗМДТ
1. Подаване на декларация за освобождаване от такса за
сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се
ползват през следващата година.
ЗКПО
1. Подаване на декларация по чл. 259, ал.1 от ЗКПО за
упражняване на правото на избор за облагане с данък върху
дейността от опериране на кораби.
2. Подаване на декларация по чл. 202а, ал.4 от ЗКПО
от чуждестранни юридически лица, които са избрали да
преизчислят данъка, удържан при източника.
ЗДДФЛ
1. Подаване на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ
за упражняване правото на избор за облагане с данък върху
годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.
2. Издаване от работодателите и предоставяне на
работниците/служителите на служебна бележка по чл. 45 от
ЗДДФЛ за придобитите през годината облагаеми доходи и за
удържания през годината данък за правоотношения, когато
трудовото правоотношение е прекратено през течение на
годината, ако такава не е издадена в едномесечен срок от
датата на последното плащане.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители
на данъка върху застрахователните премии, дължим за
предходния месец.

НОВИНИ
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Гости от гр. Измит с дарение на джамията в Кампанията за изкупуване на тютюна вече е започнала
с. Дъбница
Кампанията
за

На 21.11.2014 г. /петък/
кметът на община Гърмен, г-жа
Минка Капитанова, кметът на
с. Дъбница, г-н Хасим Адемов,
председателя на ОБС Гърмен –
г-н Мурат Адем, както и жителите
на с. Дъбница посрещнаха гости
от квартал Ени Шехир, гр. Измит,
Република Турция. Сред тях бе и
г-н Айкут Боскурт – общински
съветник от гр.
Измит.
Целта
на посещението
на гостите е да
се запознаят с
родните места
на изселилите
се турци преди
години,
от
селата Дъбница,
Хвостяне
и
Блатска. Гостите
п р о я в и х а
интерес
към

живота и поминака
на хората от тези
села и изразиха
готовност
за
сътрудничество и
взаимопомощ към
община Гърмен, за
подобряването на
живота на хората
от тези населени
места. Г-н Боскурт
отправи
покана
към Кмета на
община
Гърмен
и Кмета на с. Дъбница заедно
със свои колеги да посетят
кварталния съвет на гр. Измит.
В края на срещата г-н Боскурт
от негово име и от името на
всички изселници от нашите
села, живеещи в гр. Измит, дари
посуда за приготвяне на храна на
местната джамия.

Спират детски надбавки заради неизвинени
отсъствия

ЦСУ “Вяра, Надежда и Любов“ с. Марчево чества
шести рожден ден

На, 21.11.2014г., се честваше
шестият рожден
ден на Център за
социални услуги
„Вяра, Надежда,
и
Любов”
с.
Марчево.
Потребителите на
Дневния център
за възрастни хора
с
увреждания
и
Защитеното
жилище
бяха
поздравени
от
Кмета на община

изкупуване
на
тютюна
вече
е
започнала.
Това
стана ясно от среща
на министъра на
земеделието
и
храните Десислава
Танева и заместника
й
д-р
Цветан
Димитров
с
фирмите-изкупвачи
на тютюн.
По мнение на
изкупвачите заради
неблагоприятните
климатични условия реколтата е с по-ниско качество от миналата година
и част от нея не отговаря на минималните изисквания. Те посочиха, че
има много случаи, в които стопаните са засадили повече тютюн отколкото
са договорили за изкупуване. Фирмите-изкупвачи поеха ангажимент да
приключат кампанията в срок.
Министерството на земеделието и храните съвместно с браншовите
организации и изкупвачите ще подготвят промени в Закона за тютюна и
тютюневите изделия, които ще създадат по-ясни правила за всички участници
и ще осигурят по-високо качество на тютюна. „Целта ни е производителите
да имат сигурност, че тютюнът им е с високо качество, че ще има на кого
да го продадат на добра цена и най-вече да ограничим сивия сектор, който в
последните години твърде много се разраства“, подчерта министър Танева.
Тя допълни, че законовите промени ще намалят нелоялната конкуренция и
ще върнат популярността на България като страна-производител на качествен
тютюн. На 4 декември в Министерството на земеделието и храните ще се
проведе Консултативен съвет по тютюна, на който ще се обсъдят актуалните
проблеми в сектора и предложенията за законодатели промени.

Дъбница.

Гърмен,
Г-жа
Минка Капитанова
и от представител
на
Дирекция
с о ц и а л н о
подпомагане.
По
случай
рожденният
ден
беше
открита
беседка,
която
е построена със
спонсорство
на фирмата на
Джеит Чауш от с.

Месечната помощ се спира за месеца, в който ученикът не е посещавал
редовно занятия
Хиляди семейства в цялата страна няма да
вземат детски надбавки за месец ноември.
Наказателната мярка се налага заради
направените от децата им по пет и повече
неизвинени отсъствия в училище и детска
градина. Най-честите причини за спирането
на детските добавки са несериозно отношение
към учебния процес, закъснения, отсъствия и
избирателно посещаване на учебните часове.
Санкцията обаче ще настигне и родителите
на деца, които бягат от часовете в училище.
Получаването на месечни помощи е обвързано с редовното посещаване на
подготвителните групи в детските градини или на занятията в училище,
освен ако това е невъзможно поради здравословното състояние на детето.
Месечната помощ се спира за месеца, в който са направени отсъствията.

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 24.11.2014 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 детска градина
Учител, НУП

Висше образование
Висше образование
Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 30 МЕСТА

22
1
3
1
1
1
1

Шивачи
Машинен оператор, дърводелство
Шивачи на мъжко и дамско облекло
Тракторист
Работник кухня
Шофьор, кран
Шофьор, товарен автомобил

Основно образование
Основно образование
Средно образование
Основно образование
Основно образование
Основно 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

