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ОБЩИНСКИ   НОВИНИ

      
       Уважаеми жители на община Гърмен,
      Скъпи приятели,

    За втора поредна година, община Гърмен, организира инициативата 
„Да подадем ръка” за подпомагане на децата сираци  от общината. 

   Повече от месец кипеше трескава подготовка в училищата, където 
учениците изработваха сувенири, рисунки и разни украшения, които 
разпродадоха на благотворителния коледен базар. Някои училища, 
детски градини и кметства организираха предварително благотворителни 

кампании, и предадоха 
събраните средства на 
комисията  или ги преведоха 
на банковата сметка, 
разкритата за инициативата.

 За първи път тази година,  
група деца от с. Гърмен, 
по тяхна инициатива, 
организираха „Снимка с 
дядо Коледа“, като част 
от благотворителната 
кампания, с която 

подпомогнаха децата сираци.

   Инициативата бе финализирана с благотворителния коледен базар и  
благотворителен концерт, на 19 декември 2014 г., с участието на Ирина 
Паскалева, Снежина Андреева и Иван Гоцев.

 Благодарение на активното участие на всички, които станаха 
съпричастни  и  подкрепиха тази благотворителна кауза се събраха 7 
958 лева. 

   • По банковата сметка, открита специално за инициативата, 
постъпиха 2 565,20 лв.;

   • От благотворителния базар и благотворителния концерт  се 
събраха 5 392,80 лв.

  Събраните средства бяха разпределени между 46-те деца сираци от 
община Гърмен. Съгласно специално изработените вътрешни правила, 
всички те получиха по равно сумата от 173 лв.

  Скъпи съграждани,
 Вашето милосърдие и отзивчивост, вашата съпричастност, вашата 

щедрост направиха по-щастливи празниците за тези деца. Помощта ви е 
безценна и достойна за уважение и преклонение. 

  Да направиш добро, да дариш усмивка, да подадеш  ръка, когато 
някой се нуждае от опора, да вдъхнеш кураж, когато някой е обезверен 
– това е велико!

   Сърдечно благодаря на всички, подали ръка на децата сираци и дали 
своя принос за малката усмивка, появила се на техните лица.

  Всички вие показахте какво означава съпричастност, милосърдие, 
доброта, да уважаваш и обичаш, и да подариш надежда, когато най-
много имаш нужда от нея.

   Благодаря  ВИ!
   Честита Новата 2015 година! С пожелание за много здраве, успехи и 

благополучие!
 
МИНКА КАПИТАНОВА
Кмет на община Гърмен

Инициативата за подпомагане на децата сираци от община 
Гърмен „Да подадем ръка“ събра близо 8 хил. лева

АПЕЛ ЗА ПОМОЩ
       Уважаеми съграждани,

На, 02.01.2015 г.,  пламна пожар в с. Горно Дряново, община Гърмен. 
Двете къщи на семейство Кезим и Рабие Ходжови – старата и новата, 
изгоряха до основи, а от къщата на съседа им  Шукри Медов - покривът  
и вторият етаж. 

Голяма  бе помощта на местните жители по времето на пожара, които 
заедно с огнеборците, успяха да спасят съседните къщи от огнения 
ад. Голяма е тяхната помощ и сега, когато заедно с пострадалите,  
разчистиха  остатъците от пожара и започнаха наново изграждането 
им.

Благодаря на всички жители от с. Горно Дряново и на всички, които 
с труд  и пари помогнаха на пострадалите семейства.

Предварително благодаря и на всички, които ще подкрепят 
пострадалите семейства, било с пари или по друг начин.

Убедена съм, че всеки от нас може да отвори сърцето и душата си 
в името на доброто и състраданието, и да помогнем на пострадалите 
семейства - Ходжови и Медови.

Банкови сметки за оказване помощ на:
•   семейство Ходжови:
Кезим Неджипов ХоджовIBAN– BG25STSA93000019086039
•   семейство Медови:
Шукри Шукриев Медов IBAN – BG77UBBS80021027960640 

МИНКА КАПИТАНОВА 

Кмет на община Гърмен
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И ПРЕЗ 2015 Г. МАКСИМАЛНИЯТ ОСИГУРИТЕЛЕН 
ДОХОД ЩЕ ОСТАНЕ 2400 ЛВ. 

 И през 2015 г. максималният 
осигурителен доход ще остане 2400 
лв. Според първоначално предлагания 
вариант в бюджета за общественото 
осигуряване той трябваше да 
бъде увеличен до 2600 лв. Освен, 
че максималният осигурителен 
доход ще остане на нивото на 2400 
лв., народните представители 
гласуваха минималният размер 
на осигурителния доход на 
регистрираните земеделски и 
тютюнопроизводители да бъде 
в размер на 300 лв. Според 

проектобюджета за общественото осигуряване той трябва да бъде в 
рамките на 240 лв.

СРЕДСТВАТА ПО МЛАД ФЕРМЕР В ПРСР 2014-
2020 СА УВЕЛИЧЕНИ. ПРИЕМ - ПРЕЗ МАЙ 2015

  Средствата, които са заложени по 
мярка „Млад фермер“ в Програмата 
за развитие на селските райони 
2014 – 2020 г., са 76 млн. лева. В 
първоначалния вариант на програ- 
мата, изпратен на Европейската 
комисия през юли 2014 г., 
предвидените средства бяха 46 млн. 
лева. Това е единствената мярка с 
толкова драстично увеличение на 
бюджета, спрямо първоначалните 
предложения. Очаква се приемът 
по „Млад фермер“ да започне през 
май 2015 година. Представителите 
на асоциацията бяха поканени да 
вземат участие и в писането на 
наредбите, които се отнасят до 
мярката. „Усилията на екипа на 
Министерството на земеделието и 
храните са насочени към изчистване 

на 426-те забележки и коментари, които Европейската комисия имаше 
към първия вариант на Програмата“. Очаква се България да получи 
официалното одобрение на ПРСР 2014-2020 до средата на следващата 
година. През първото тримесечие на 2015 г. ще бъде отворена и подмярка 
4.1, която е за подпомагане на инвестиции в материални и нематериални 
активи, имащи отношение към подобряване на производствената дейност 
на земеделските стопанства.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В УЧИЛИЩАТА И В ДЕТСКИТЕ 
ГРАДИНИ ДА ИМА ПСИХОЛОГ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
СЪВЕТНИК

 В законопроекта за 
предучилищното и училищното 
образование заложено 
задължително в училищата и в 
детските градини да има психолог 
и педагогически съветник, 
тъй като сега, за съжаление, 
тези специалисти не достигат. 
Проектозаконът предвижда да има 
и екип от специалисти, които да 
работят с децата, имащи различни 
трудности в поведението. Идеята 
е да има и социални работници, 
за да се изследват причините за 
поведението на децата и учениците. 
След това ще се прави план за работа 

с тях, за да има резултат от предприетите мерки. В законопроекта има 
глава, наречена „Подкрепа за личностно развитие”, защото дисциплината 
в училище, психоклиматът, както и различните прояви и форми на агресия 
в училищата и в детските градини имат своите причини. В проекта на 
закона за училищното образование са предвидени и наказания или т.нар. 
санкции, като е записано обаче, че те ще се прилагат в краен случай, когато 
са изчерпани всички останали заложени мерки и методи. „Вече, когато е 
работено дълго време с децата и с учениците, въпреки че е сформиран 
екип и са пред- приети всички методи на т.нар. позитивна дисциплина, са 
предвидени и санкции”. 
Те не са по-различни от съществуващите сега санкции, но отбеляза, че 

вносителите на законопроекта не наблягат на санкциите, а на позитивната 
дисциплина и на работата с децата и с учениците. Сега им се налагат 
наказания, без да се знае конкретната проява на какво се дължи“.

ЩЕ ПЛАЩАМЕ ПО 2000 ЛВ. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА ЗДРАВНИТЕ НИ ПРАВА 
  Таксата за възстановяване на здравните права за всички българи, които 

не са си плащали здравните осигуровки в продължение на повече от 3 
години, да стане 2000 лв. от април 2015-а. Около тази мярка за борба с 
неосигурените се е обединил Висшият медицински съвет към Здравното 
министерство. Към момента, за да получи достъп до лечение по каса, 
всеки, който не се е осигурявал, в продължение на три или повече 
години, трябва да заплати здравните си осигуровки за последните 36 
месеца, което възлиза на около 700 лв. Предвижда се обаче тази сума 
да се увеличи на 2000 лв., защото толкова била и средната в Европа. 
На заседанието си съветът взе решение още пакетът от услуги, които 
Здравната каса покрива, да се раздели на три.

Към момента ако сме здравнонеосигурени, в продължение на години, 
за да се лекуваме в болница по Здравна каса, трябва да покрием всички 
здравни осигуровки за последните три години. Сумата, която дължим в 
този случай, не надвишава 700 лв. „В първото тримесечие ние няма да 
увеличаваме тази сума, т.е. ще изчакаме тези, които имат съвест, да си 
възстановят върху тази сума. След тази дата обаче ще увеличим реалната 
сума за възстановяване на здравни осигуровки на 2000 лева. Изчислено 
е, че сумата, която обикновено се заплаща в Европа, имам предвид тези 
страни, които са по-близки по манталитет, като Гърция, Италия, Испания 
и Португалия, е 1000 евро“.
Когато заплати тези средства, неосигуреният вече ще има достъп до 

пакета от услуги, които покрива Здравната каса. Той пък от своя страна 
ще се раздели на три - спешен, базов и допълнителен. Спешният се 
отнася до оказването на спешна медицинска помощ и от него ще могат 
да се възползват и неосигурените. „Предложението, което ще залегне 
в законодателни изменения, е свързано с формиране на базов пакет на 
Националната здравноосигурителна каса, който обхваща всички тези 
заболявания, които оформят 90% от причините да сме болни и да умираме 
по-рано, отколкото хората в ЕС. Останалото количество заболявания 
оформят допълнителен пакет“.
Така всички здравноосигурени лица ще имат достъп и до спешния, и 

до базовия, и до допълнителния пакет. Последният обаче ще им даде 
възможност да доплащат доброволно, в случай, че искат да се лекуват 
по-бързо. „Допълнителен пакет. Той ще бъде лимитиран като количество 
пациенти, които могат да бъдат лекувани от съответното заболяване за 
определено време, т.е. е свързан с формирането на листа на чакащи, което 
може да бъде избегнато при допълнително доброволно осигуряване“.
Пакетът от законови промени, в който се предвижда всичко това, се 

очаква да бъде относително завършен до април следващата година.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ И 
ЗА БЕЗРАБОТИЦА СЕ ЗАМРАЗЯВАТ

 Обезщетението за 
отглеждане на малко 
дете до 2 години остава 
на ниво от 340 лева, 
решиха депутатите, като 
приеха текста на второ 
четене по бюджета 
на ДОО. Депутатите 
приеха окончателно 
и предложението 
размерът на пенсията за 

осигурителен стаж и възраст да расте – от 1 януари до юни 2015 година 
до 154, 50 лева, а от 1 юли до 31 декември до 157,44 лева. Решено бе и 
обезщетението за безработица догодина да остане на ниво от 7,20 лева 
на ден.

Новата ПРСР може да бъде одобрена най-рано през 
юни 2015 г.

Новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) може да 
бъде одобрена най-рано през юни догодина, каза зам.-министърът на 
земеделието Васил Грудев. Той припомни, че в хода на преговорите с 
ЕК по програмата през септември са били получени 429 забележки от 
експертите в Комисията.

След отстраняването им целта е през 2015 г. да бъдат предварително 
отворени някои мерки  – например за инвестиции в техника и за младите 
фермери.

„Нашият план е мярка 4.1 за инвестиции в земеделска техника да стартира 
през март следващата година. През март, април и май ще са действащи 
агроекологичните мерки, необлагодетелствани райони и Натура 2000. За 
май сме предвидили стартиране на мярка 6.1 – млад фермер, по която във 
втория вариант на програмата има сериозно увеличение на бюджета – от 
40 млн. евро на 70 млн. евро“, каза той. 

„Старата програма стартира през април 2008 – с година и четири 
месеца закъснение. Искрено се надявах, че това ще е научен урок и 
новата програма ще започне през 2014 г., но за съжаление това не е факт. 
Въпреки това работим, за да не лишим фермерите от възможностите на 
програмата. Затова отваряме конкретни мерки, без обаче това да поставя 
в риск средствата при предварителното стартиране на мерките“, заяви 
той. 

Тъй като предишното НС промени Закона за подпомагане на 
земеделските производители, сега правното основание за ползване на 
земята (например договор за аренда) е условие за заявяване на директни 
плащания. Според промените правното основание трябва да се регистрира 
в специален софтуер, който още не е създаден.

В тази връзка Васил Грудев каза, че няма да се правят промени и 
правото на подпомагане и в бъдеще ще бъде обвързано с правото на 
ползване на земята. „Специализиран софтуер не е разработен в МЗХ. Той 
няма как да бъде изготвен за няколко месеца. Но имаме целия необходим 
инструментариум и специфични бази данни в регистрите на МЗХ, които 
ще бъдат използвани“, каза той.

По темата за зелените плащания, които са 30% от директните плащания, 
Грудев припомни, че евентуални санкции през първите 2 години няма да 
се отразят на другите плащания.

Той допълни, че по ПРСР 2007-2013 Брюксел настоява за финансова 
корекция от 248 млн. евро. Голям процент от санкцията е свързан с 
авансовото изплащане на средства по общинските мерки през 2012 и 
2013 г., както и заради управлението на Националния гаранционен фонд.

Освен това вече има още една санкция от 60 млн. евро, които вече 
са наложени на страната като глоба заради грешки при директните 
плащания, обясни той.

Тъй като по новата ПРСР кооперирането на земеделци ще бъде финансово 
стимулирано, Грудев заяви, че целта е малките и средни стопани също да 
имат достъп до инвестиции в техника. Ще се следи обаче да не се създават 
изкуствени обединения, при които един по-едър земеделец фиктивно 
привлича по-малки в сдружение. Имало ясно разписани правила за липса 
на доминиращо участие на един от участниците кооператива.
По какви схеми за овце и кози ще се получават субсидии 
от 2015-та година?

 Три са Схемите за подпомагане на овце майки и кози 
майки, които ще се прилагат в периода 2015-2020
   Три са Схемите за подпомагане на овце майки и кози майки, които ще се 
прилагат в периода 2015-2020. Това става ясно от проекта на Наредба на 
Земеделското министерство за директните плащания в новия програмен 
период, публикувана в края на 2014 година.  
   Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки  
 Животновъди, които отглеждат минимум 10 и максимум 49 овце-майки 

и/или кози-майки, ще могат да се възползват от субсидии по схемата за 
обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки, Това се посочва в 
проекта на Наредба за директните плащания, публикуван от Земеделското 
министерство в края на миналата година. Заявените животни трябва да са 
идентифицирани с две идентични индивидуални ушни марки. Животните, 
родени след 31-ви декември 2009 г., се идентифицират с ушни марки, 
както следва: обикновена ушна марка на едното ухо и с електронна ушна 

марка на другото ухо, с еднакъв идентификационен номер. Животните 
трябва да са регистрирани в Интегрираната информационна система на 
БАБХ и да са вписани в регистъра на стопанството.
Земеделският стопанин, който ще получава субсидии по схемата за 

обвързано подпомагане, трябва да продължи да отглежда заявените овце-
майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния 
ден за подаване на заявленията за подпомагане. Помощта по схемата 
за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки се определя въз 
основа на броя на заявените за подпомагане овце-майки и/или кози-
майки, които реално се отглеждат в животновъдния обект, е запсано още 
в документа. 
Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под 

селекционен контрол 
Право на подпомагане по схемата ще имат животновъди с минимум 50 

или повече овце-майки и/или кози-майки, от които поне едно животно е под 
селекционен контрол. Заявените животни трябва да са идентифицирани 
с две идентични индивидуални ушни марки, в т.ч. животните, родени 
след 31 декември 2009 г. се идентифицират с ушни марки, както следва: 
обикновена ушна марка на едното ухо и с електронна ушна марка на 
другото ухо, с еднакъв идентификационен номер. Овцете и козите  трябва 
да са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и 
да са вписани в регистъра на стопанството. 

Земеделският стопанин трябва да продължи да отглежда заявените овце-
майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния 
ден за подаване на заявленията за подпомагане. 
За да получат подпомагане по схемата, животновъдите трябва да имат 

сключен договор с развъдна организация, получила разрешение за дейност 
от Министъра на земеделието и храните, съгласно чл.29 - 29б от Закона за 
животновъдството и да изпълняват нейната развъдна програма. Заявените 
за подпомагане от тях животни трябва да бъдат вписани в Главния 
раздел на Родословната книга, което се удостоверява със зоотехнически 
сертификат, а заявените за подпомагане от тях животни трябва да бъдат 
вписани в регистрите по чл.18 ал.(6) от Закона за животновъдство. 
Схема за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, 

обвързана с производството
Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за 

овце-майки и кози-майки имат земеделските стопани, които отглеждат 
в стопанствата си 50 или повече овце-майки и/или кози-майки, 
регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация 
на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на 
храните. Фермерите трябва да продължат да отглеждат най-малко 80% 
от заявените овце майки и/или кози майки най-малко 100 дни от деня, 

следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. 
Помощта по схемата за преходна национална помощ за овце майки и кози 

майки, обвързана с производството, се определя въз основа на заявените 
за подпомагане овце-майки и кози-майки, които реално се отглеждат в 
стопанството.



  4                           ОБЩИНСКИ     НОВИНИ

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

Йордановден в община Гърмен
Богоявление (от старо български - явление на Бог) е един от 

най-древните християнски празници. Празнува се на 6 януари 
(Йордановден). 

Според православния календар празникът Йордановден ознаменува 
кръщението на Исус Христос от Йоан Кръстител в р. Йордан. 

На този ден навсякъде се извършва ритуално хвърляне на кръста от 
местната църква. 

В община Гърмен, най-голяма атракция представлява изпълнението 
на този ритуал в с. Огняново и с. Гърмен. В  Огняново, кръста се 
хвърля в р. Канина, а в  Гърмен -  откакто е построена църквата „Св. 
Ана“,  се хвърля в шадравана й, а преди това – в „Йордан кладенец“, в 
близост до старата църква.

Въпреки минусовите температури и големия студ, и тази година, 
много смели момчета от двете села,  се хвърлиха в ледената вода за да 
извадят кръста. 

Иван Алексов бе героят на това събитие в с. Огняново, а в с. Гърмен 
кръста бе хванат от Георги Дишлянов.

Валентин Бейков, Асен Ковачевски, Иван Парапанов, Георги Попов, 
Иван Вакареев,  Ангел Пашкулев, Николай Цветков, Илия Боздев, 
Георги Бусаров, Иван Бусаров, Георги Василев, Кирил Мудев, Илия 

Гогов, Стоил Кръстев и Николай Терзиев, бяха смелите момчета в този ден.

Поверия за Йордановден
Ако на Йордановден времето е студено и сухо – годината ще бъде добра и 

плодородна.
Замръзне ли хвърленият във водата кръст, годината ще бъде здрава и 

плодовита.
Вярва се, че този, който е извадил кръста от водата, ще бъде здрав и щастлив.
Според народното поверие през нощта срещу Богоявление в глуха доба 

небето се отваря и всеки, който го види, ще получи от Бог това, което си 
пожелае.

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция

„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 05.01.2015 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев

Телефон за връзка: 0751/61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 Педагогически съветник Висше образование
1 Начален учител Висше образование
1 Възпитател Висше образование
1 Специалист Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 51 МЕСТА

26 Шивачи Основно образование
10 Шивачи Средно образование
7 Шивачи, обувно производство Средно образование
5 Общи работници Средно, основно образование
2 Работници, вентилационни и газови 

измервания
Средно техническо образование, 2 год. 
трудов стаж

2 Електро-механо-шлосери Средно специално образование
3 Механошлосери Средно образование
10 Работници, извозване и доставка Основно образование
15 Майстори миньори Средно специално образование, 5 год. 

трудов стаж
20 Майстори миньори, механизация Средно специално образование, 5 год. 

трудов стаж
3 Международни шофьори Средно образование
1 Шофьор на автобус Средно, основно образование


