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СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

Община Гърмен постави началото на кампанията по заплащане 
на местните данъци и такси за 2015 година на 2 февруари /
понеделник/.

На платилите до 30 април своите задържения ще бъде направена 
5% отстъпка.

Такса смет, данък сгради и данък МПС гражданите могът да 
заплащат всеки работен ден на касата в сградата на Общинска 
администрация – Гърмен или по банков път.

Важно за гражданите е да знаят,  че местните данаци и такси 
могът да бъдат заплатени на две равни вноски в следните срокове – 
до 30 юни /първа вноска/ и до31 октомври /втора вноска/.

След изтичане на сроковете за погасяване на първа и втора вноска 
на незаплатилите започват да текат лихви.

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция

„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 05.02.2015 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 Учител информационни технологии Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 53 МЕСТА

7 Шивачи Основно образование
21 Шивачи, мъжко и дамско облекло Основно образование
3 Машинни оператори шиене Основно образование
1 Работник кухня Основно образование
1 Пазач невъоражена охрана Основно образование
1 Машинен оператор шиене на обувки Основно образование
2 Общи работници Основно образование
1 Продавач - консултант Средно образование
1 Помощник възпитател Средно образование
13 Гладачи Основно образование

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ  „ЗА ЧИСТА 
ОКОЛНА СРЕДА – 2015 Г” на тема „ОБИЧАМ 
ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”

За поредна година 
МОСВ и ПУДООС 
обявяват конкурс «ЗА 
ЧИСТА ОКОЛНА 
СРЕДА – 2015 Г.»  с мото 
«Обичам природата – 
и аз участвам». Целта 
на кампанията е да се 
повиши екологичната 
култура и да се следват 
съвременните тенденции 
в сферата на опазване на 
околната среда, както и 

да се насърчи участието с доброволен труд на гражданите и младите 
хора в създаване на по – добра жизнена среда. Участници в конкурса 
могът да бъдат общини и кметства от цялата страна, както и училища, 
детски градини и обединени детски комплекси.

Максималният размер средства за реализиране на проектите на общини 
и кметства е до 10 000 лева, а на училища и детски зеведения – до 5 000 
лева (с включено ДДС). 

За общини и кметства ще бъдат финансирани проекти за озебеняване 
и възтановяване на зона за отдих, изграждане или ремонтиране на 
детски площадки, спортни съоръжения. Проектите на училища и детски 
заведения следва да търсят връзка с учебния и възпитателен процес и 
могат да включват разходи за озеленяване, спортни уледи, съоражения 
за игра на открито, създаване на еко кътове, информационни брошури, 
диплянки, мултимедия, организиранен на екологични събития, 
оборудване и учебни пособия и др.

Не се финансират печалба, семинари, озвучаване, командировки, 
хонорари, възнаграждения, лекторски, и др. Административни разходи.

Срокът за подаване на проектните предложения е 20.02.2015 г.
Пълна информация за националната кампания може да намерите 

на адрес: www.pudoos.bg

БИСЕР МИХАЙЛОВ ИНИЦИИРА РАБОТНА 
СРЕЩА ЗА АСОЦИАЦИЯ “ВиК“ В ГЪРМЕН

Областният управител г-н Бисер Михайлов проведе на 05.02.2015 г. 
работна среща в община Гърмен, относно предстоящото заседание на 
Асоциация „ВиК“ Благоевград. На срещата присъстваха заместникът 
му Асим Адемов, кметът на общината г-жа Минка Капитанова и 
председателят на Общинския съвет г-н Мурат Адем, съветници, експерти. 

Какви ще бъдат ползите за общината от членството в Асоциацията, 
възможностите за участие в проекти по европейските фондове,финансовото 
участие на общината, цената и качеството на водата, бяха само част от 
въпросите към областния управител по време на срещата.  

Асоциацията по ВиК е юридическо лице със седалище и адрес в 
областната администрация на съответната обособена територия, не е 
търговско дружество, не формира и не разпределя печалба. Асоциацията 
по ВиК се състои от един представител на държавата и по един 
представител на общините, включени в обособената територия, като 
процентно членството им се определя в зависимост от броя на жителите 
в съответната община.  

Областният управител се ангажира Асоциацията да заработи ефективно, 
защото тя е част от реформата във ВиК сектора, с която се цели устойчиво 
развитие на отрасъла. Г-н Бисер Михайлов разясни, че  общините запазват 
собствеността на активите си и пряко участват във вземането на решения 
на Асоциацията, представи и възможностите за работа по европейски 
проекти.
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ФЕВРУАРИ 2015 г. 

До 5-ти февруари:
По ЗДДФЛ:
1. Издаване на служебна бележка за доходите от трудови 
правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ (образец 1) 
от работодатели, които към 31 декември на предходната година са 
работодатели по основното трудово правоотношение на съответните 
работници/служители, когато разликата между годишния данък 
за доходите от трудови правоотношения и авансово внесения не е 
удържана/възстановена до 31 януари на текущата година.
До 10-ти февруари:
По ЗКПО:
1. 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 февруари:
По ЗДДС:
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри 
и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец януари.
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 януари
По ЗСВТС:
1.Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации 
– пристигания/изпращания за месец януари 2013 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за 
неподаване на месечни декларации за януари 2013 г.
До 15-ти февруари
По Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.:
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални 
устройства за разчетени фискални памети през месец януари
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 януари
До 20-ти февруари
По ЗСВТС:
1.Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации – пристигания/изпращания за месец януари 2013 г., за 
новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо 
задължение.
До 25-ти февруари
По ЗДДФЛ:
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец 
януари 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 януари, 
когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от 
трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 февруари.
3. Внасяне от работодателя по основното трудово правоотношение 
към 31 декември на предходната година на данъка, удържан при 
годишното облагане на доходите от трудови правоотношения по реда 
на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ

ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР 
ФЕВРУАРИ 2015 г.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г. 
до 10 февруари 
> Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец 

Януари 2015 г. за лицата, които са здравно оси- гурени за сметка на 
републиканския бюджет, с изклю- чение на данните, подавани от 
Националния осигури- телен институт. 

до 25 февруари
> Подаване на декларации образец № 1 от работода- телите, 

осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец 
Януари 2015 г. 

> Подаване на декларации образец № 1 от работода- телите, 
осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец 
Януари 2015 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, 
на което не е пре- доставена подходяща работа. 

> Подаване на декларации образец № 1 от работода- телите, 
осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец 
Януари 2015 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 работода- телите, 
осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или 
изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец 
Декември 2014 г., които са начислени или изплатени след 25 януари 
2015 г. 

> Подаване на декларации образец № 1 от работода- телите, 
осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или 
изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди 
Декември 2014 г., ко- ито са начислени или изплатени през месец 
Януари 2015 г. 

> Подаване на декларация образец № 1 от самооси- гуряващите се 
лица с данните за месец Януари 2015 г. 

> Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 
22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат 
еднократно декларацията, в слу- чай, че се осигуряват само във фонд 
„Пенсии” за инва- лидност поради общо заболяване, за старост и 
смърт, когато осигуряването продължава от предходната го- дина 
или е възникнало от 1 януари 2015 г. 

> Подаване на декларация образец № 1 от самоосигу- ряващите се 
лица, с данните за месец Януари 2015 г. за съпруг/съпруга, когато 
участва в упражняваната трудо- ва дейност и по желание се осигурява 
за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо 
заболяване и майчинство. 

> Подаване на декларации образец № 1 от осигурите- лите, клоновете 
и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, 
чиито възнаграждения са изплатени през месец Януари 2015 г. 

> Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец 
Януари 2015 г. от посредникът, компетентният български държавен 
орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от 
НООСЛБГРЧМЛ – из- пратени на работа в чужбина от български 
посредник; 

работещи в международни органи или организации със съгласието 
на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на 
дългосрочно командиро- ван служител в дипломатическа служба. 

> Подаване на Декларация образец № 6 от работода- телите, 
осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец 
Януари 2015 г. задължителни осигурителни вноски. 

> Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през 
месец Януари 2015 г. е възникнало задъл- жението за осигуряване 
на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване 
- лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от 
закона. Внасяне на осигурителните вноски за държавно об- ществено 
осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване.
  

НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

1. КОИ СМЕ НИЕ?
Националната потребителна кооперация на слепите в България /НПКСБ/ е
специализирана социална институция, създадена през 1945 г. Тя е уникална
по своята структура, единствена в страната, и има свои аналози само в най
– развитите европейски държави. Към 31 декември 2013 г. в кооперацията
членуват 2414 член-кооператори от цялата страна.
2. КАКВИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ РАЗВИВА КООПЕРАЦИЯТА?
- трудоустроява член-кооператори на щатни бройки с цел пенсиониране
и материално стимулиране;
- предоставя целеви и еднократни социални помощи в пари и/или в
натура;
- предоставя помощи в натура на член-кооператори, които имат деца в
училище или доучилищна възраст;
- предоставя месечни стипендии на студенти и учащи в масови училища;
- предоставя социални услуги с частично заплащане на някои от тях,
съобразно нормативната уредба.
3. КАКЪВ Е ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА КООПЕРАЦИЯТА?
- развива дейности за защита и социална рехабилитация във всичките й
форми за интеграция на членовете си;
- търговия на едро и дребно с доставени или произведени от кооперацията
всякакъв вид стоки в страната и чужбина.
4. КАК МОЖЕТЕ ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА НПКСБ?
Кооперацията е открита за членуване на граждани с намалена
работоспособност:
- над 90% по отношение на зрението;
- над 71% по отношение на зрението, които имат и други тежки хронични
заболявания. Кръгът от заболявания се определя от Управителния съвет по
списък, съгласуван с органите на здравеопазването.
5. КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА МИ НЕОБХОДИМИ, ЗА ДА СТАНА
ЧЛЕН-КООПЕРАТОР?
1. Заявление за членство – по образец;
2. Копие на експертното решение на ТЕЛК;
3. Анкетна карта на член-кооператор – по образец;
4. Декларация за представителство – по образец;
5. Медицинско удостоверение за допълнително заболяване/прилага се
само за лица с трайно намалена работоспособност между 71% и 90%/.
6. Копие на лична карта.
7. Разпореждане на НОИ за вида и размера на пенсия на лицето;
8. Декларация от лицето, че няма трудов стаж, издадена трудова книжка
и регистрирана фирма.
В случай, че желаете да бъдете трудоустроен/а, приложете и документите,
посочени в т. 6, т. 7 и т. 8.

   За повече информация, относно дейностите и члнуването в НПКСБ,
можете да се свържете с нас на тел.: 920 20 53, e-mail: npksb2001@ya     
hoo.com, www.npksb.com, 1309 София, бул. „Вардар” 71, ет. 2

ДЕЛЯТ НА 3 ПАРИТЕ НА МАЙКИ-СТУДЕНТКИ 
Студентките, които стават майки, 

ще получават парите за раждане 
на дете на три пъти. Така ще се 
избегне практиката бременните 
да записват един семестър, за 
да вземат от държавата 2880 
лева и повече да не стъпят в 
университета. Това е една от 
мерките срещу лошата практика, 
обяви социалният министър. 
Той поясни, че е получил много 
сигнали от ректори за подобен 
„бизнес“. 

Получаването на детските помощи може да се направи доста по-облекчено 
– децата да получават такси в детските градини или дрехи и учебници. Трябва 
да се дадат повече условия на социалните работници да работят. Има смисъл 
в случаите, когато има съмнения, че тези средства не стигат до децата”. 

По думите му законът ще се промени, особено в частта за ранно раждащите 
родители. В момента непълнолетните родители получават детски за своите 
деца, а техните родители пък получават надбавки за тях, защото още не са 
навършили 18 години. Идеята е детските помощи - 35 лв. за първо дете и 50 лв. 
за второ дете, да отиват при децата, а не при техните родители. „Ограничение 
в тази посока ще има, но трябват по- сериозни мерки. Миналата година се е 
увеличил броя на изоставените деца в родилните домове. Те просто раждат 
децата и ги оставят. Въпросът е в превенцията – да не раждат като деца“, 
поясни министър Калфин.

ПРОВЕРЯВАМЕ ОНЛАЙН ВНОСКИТЕ СИ ЗА 
ВТОРА ПЕНСИЯ

До момента в цялата страна 
са издадени близо 200 000 
персонални кодове на граждани, 
като всеки ден средно 500 души 
получават своя код.

Всеки гражданин с персонален 
идентификационен код (ПИК) на 
НАП може да провери вноските, 
които НАП е превела към 
универсален или професионален 
фонд за допълнително 
задължително пенсионно 
осигуряване (вноските за втора 

пенсия). 
Справката се извършва онлайн и е безплатна, съобщиха от НАП. 

Издаването на ПИК също е безплатно, кодът е валиден безсрочно и освен 
за различни видове справки, служи и за подаване на данъчни декларации. В 
момента с ПИК гражданите могат да проверяват в интернет върху каква сума 
работодателите внасят осигурителните им вноски, да получат информация 
за пенсионния фонд, в който се осигуряват, както и да проследят какъв 
трудов договор е декларирал пред НАП техният работодател. Чрез ПИК 
клиентите на приходната агенция могат да поискат и издаването на документ, 
като например удостоверение за липса на задължения, да проверят какви са 
задълженията им към бюджета, както и какви плащания са направили. До 
момента в цялата страна са издадени близо 200 000 персонални кодове на 
граждани, като всеки ден средно 500 души получават своя код. Клиентите 
на НАП могат да получат безплатно своя ПИК в офиса на агенцията по 
постоянен адрес или по регистрация за фирмите.

НОВИ ТАЛОНИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ ОТ МАРТ
Нови талони за автомобилите ще има от март. Според информацията, 

МВР сменя свидетелствата заради 
големите глоби, които налагат 
на нашите шофьори в Гърция и 
Унгария - българските водачи 
отнасят санкции от хиляди евро, 
когато не носят със себе си големия 
талон. От няколко години гръцките 
власти изискват големия талон при 
всяка проверка на пътя. В малкия 
няма данни за допустимата маса на 
тира, както и за натоварването на осите например, което често е повод 
за огромни санкции. Затова всички данни от големия талон вече ще 
са записани и на малкия. И все пак – шансът да се отървем от глоба, 
ако пътуваме в Гърция или Унгария, е по-голям, ако имаме от новите 
талони. В момента тече обществена поръчка за изработването им, а 
променените свидетелства ще ни струват 9 лв. Всички стари талони 
остават валидни.

НАП ВРЪЩА ДАНЪЦИ НА МЛАДИ СЕМЕЙСТВА С 
ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

И през 2015 г. един от членовете на младо 
семейство с ипотечен кредит

може да намали сумата от годишните 
данъчни основи с лихвените плащания по 
заема през годината. Данъчното облекчение 
за млади семейства дава възможност да 
се приспаднат от сумата от годишните 
данъчни основи лихвените плащания по 
ипотечен кредит за закупуване на жилище. 
Приспадането от данъчната основа 
означава, че със сумата, платена за лихви 

по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото 
лице, а не дължимият данък.

За да се ползва данъчното облекчение, ипотечният кредит трябва да е 
сключен от лице, което отговаря едновременно на следните условия:

• има сключен граждански брак;
• лицето и/или съпругът/ата му не са навършили 35-годишна възраст 

към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
• ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през 

годината.
• Задължително условие за ползване на данъчното облекчение е лицето 

да представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното 
облекчение за същата година.

Всички тези обстоятелства и условия се декларират от лицето в 
Приложение № 10 от годишната данъчна декларация за облагане на доходите 
на физическите лица от 2014 г.

Облекчението може да се ползва от местни физически лица, както и от 
чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – 
членка на Европейския съюз или в друга държава – страна по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство, за направени през годината 
лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата по ипотечен кредит.

Данъчното облекчение се ползва само с подаване на годишна данъчна 
декларация, към която се прилага документ, издаден от банката 
кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината 
лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния 
кредит за закупуване на жилище. Най-лесно подаването на годишната 
декларация за облагане на доходите става по електронен път с ПИК или 
подписана с електронен подпис. Данъчните декларации могат също да се 
изпратят по пощата или да се подадат на място в някои пощенски станции, 
където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се 
подаде и лично в офис на НАП. 

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на 
доходите изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и 
дължимия данък за довнасяне.

БЮДЖЕТЪТ НА МЕРКИТЕ ЗА КОНСУЛТАНТИ И 
ОБУЧЕНИЯ В ПРСР Е НАМАЛЕН
Размерът на техническата помощ в ПРСР 2014-2020 ще е по-нисък от 
този при старата ПРСР – тоест средствата за консултации и обучения 
ще бъдат по-малко

Всички бюджети по мерките 
свързани с техническа помощ 
в Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР 2014-
2020) са намалени максимално 
в новия проект на Програмата, 
изпратен за неформално 
разглеждане в Брюксел. Това 
каза министърът на земеделието 
и храните Десислава Танева в 
рамките на Националната среща 
на земеделските производители, 
предаде Фермер.БГ.  

Размерът на техническата 
помощ ще е по-нисък от този при 
старата ПРСР – тоест средствата 

за консултации и обучения ще бъдат по-малко. 
„На мен лично ми се иска да направим и още допълнителни промени. 

За съжаление обаче няма как да няма общински мерки, няма как да няма 
инвестиции в канализации и ВиК заради условия на ЕК, които трябва да 
изпълним. Важно е обаче програмата в по-голяма степен да удовлетворява 
нуждите на земеделските производители“, коментира министърът.

ДФЗ ЗАПОЧНА ПРИЕМ ПО ПРОГРАМАТА ЗА 
КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИ ПО ОВОШКИТЕ

Държавен фонд 
“Земеделие” започна 
да приема документи 
за компенсиране на 
разходите, свързани 
с изпълнението 
на Националната 
програма за контрол 
на вредителите по 
трайните насаждения 
през зимния период. 
Заявленията ще 
се приемат до 27 
февруари 2015 г., 

включително, в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” 
по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци, 
или по адрес на управление за юридическите лица. 

Отпусканата помощ по Програмата е до 270 лв. на хектар с ДДС. 
От средствата могат да се възползват малки и средни предприятия, 
отглеждащи трайни овощни насаждения - семкови и костилкови 
видове. Помощта се дава за купуване на допустимите по програмата 
продукти за растителна защита и унищожаване на вредителите през 
зимния сезон. Третирането с препаратите се прилага върху овошките 
в периода след преминаването на студовете до набъбване на пъпките. 

По Програмата ще се финансират разходи за растителна защита, 
извършени преди дейността по съответния етап от борбата с 
вредителите да е започнала и след като е подадено заявление за 
подпомагане до Държавен фонд  „Земеделие”. Фондът ще изплаща 
помощта по фактури за купуване на продукти за растителна защита, 
издадени след подаване на документите в областните дирекции. 
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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

 Министерството на туризма 
стартира кампания за насърчаване 
на вътрешния туризъм, която ще 
популяризира 50 малко познати 
туристически обекти в България, 
сред които попада и ЛИП 
“Градище“ 
    

Целта на инициативата е повече 
българи да бъдат провокирани да 
пътуват в страната с туристическа 
цел, да опознават различни 
кътчета и места от родината ни, 
както и да сепредостави по-богат 
избор за посещение на нови места, 
които да надградят вече познатия 
списък от 100 национали обекти 
на БТС. „Очаква се кампанията 
да повиши информираността им 
за България като целогодишна 
туристическа дестинация, както 
и да увеличи дела на пътуванията 
им вътре в страната“. Чрез 
популяризиране на тези малко 
познати дестинации се създадат 
предпоставки за нов поминък 
и разкриване на допълнителни 

работни места в общините, в 
които те са разположени.
 Според социологическите 
проучвания 61% от българите 
са готови да пътуват и почиват в 
страната, но нямат информация 
къде и как да организират 
свободното си време.
     Данните показват още, че 83% 
от анкетираните българия имат 
положително отношение към 
България като място за туризъм. 
Хората, които се интересуват 
активно от почивка у нас обаче 
са едва 16 на сто. По изчисления 

на министерството близо 78% 
от българите са посочили, че 
в близкото минало нищо не е 
провокирало интереса им към 
България като туристическа 
дестинация, нито са виждали 
реклама за това. 2,6 млн. българи 

са изкарали почивката си в 
страната ни, сочат още данните 
на Националния статистически 
институт (НСИ) към края на 
ноември 2014 г.
   Общият бюджет на рекламната 
кампания, която е само една 
от дейностите по проекта за 
насърчаване на вътрешния 
туризъм (дейност „Интегрирана 
комуникационна кампания 
за насърчаване на вътрешния 
туризъм в България“), е 1,9 млн. 
лева. 
   Предвижда се рекламата да 
обхване целева аудитория от над 
2 млн. Договорът за реализиране 
на кампания за насърчаване на 
вътрешния туризъм е подписан 

на 30.10.2014 г. Параметрите 
в него са предварително 
заложени и не могат да бъдат 
променяни, както по отношение 
на предвидените материали, 
така и на набелязаните медии. 
Екипът на Министерството 
на туризма ускори работата, 
за да стартира кампанията 
в срокове, които позволяват 
европейското финансиране да 
бъде усвоено ефективно. Заедно 
с това креативната концепция бе 
тествана с фокус групи, а цялата 
кампания лежи на основата на 

обстойно социологическо проучване. 
Според получените данни, крайният 
резултат приковава вниманието 
както с добрата си визия, така и с 
новия си слоган – „Скрито пред 
очите ти“. Рекламният клип вече се 
излъчва в националния тв ефир, като 
в рамките на кампанията ще бъдат 
заснети още 50 информационни 
клипа за 50-те малко познати обекти.   
  Предвижда се билбордове да 
бъдат поставени в големите градове 
в страната, да се публикуват 
рекламни карета и други материали 
в печатни и интернет издания. 
В ефира на БТВ стартира и 
тематично предаване, което ще се 
излъчва всяка събота. По другите 
дейности в рамките на проекта за 
насърчаване на вътрешния туризъм 
са проведени 4 журналистически 
тура към национални изложения 
във Варна, Бургас, Русе и Смолян, 

изготвен е анализ на пътуванията на 
българите в страната и в чужбина, 
организирани са и 6 тематични 
журналистически турове за 
различни видове туризъм. Изготвени 
са рекламно-информационни 
материали и е разработена програма 
за насърчаване на пътуванията на 
български граждани в България през 
2015 г. Социологическо изследване, 
проведено преди стартирането на 
кампанията показва, че списъкът на 
50-те с малко познати туристически 
обекта в България, които са фокус на 
тази рекламна кампания, се приема 
от интервюираните с голям интерес 
и биха желали да намерят повече 
информация и дори да посетят част 
от тези обект.

Как са избрани 50-те малко 
познати туристически обекти

   Списъкът на 50-те малко познати 
туристически обекти, сред които 
е и ЛИП “Градище“, е определен 
след обществено обсъждане с 
представители на туристически 
организации, туристически агенции, 
журналисти, представители на 
общини, хотелиери, туристически 
информационни центрове и 
регионални сдружения в областта на 
туризма по време на информационни 
срещи. Събитията са проведени през 
2010-2011 г. в 6 областни центрове 

на България. 
 Заинтересованите страни са 
получили възможност по електронен 
път да отправят предложения за 
места, които да бъдат включени 
в списъка. За целта е имало 
специално създаден имейл адрес, 
където, в период от 2 месеца, са 
събирани предложения и мнения по 
темата. В рамките на инициативата 
са постъпили 325 предложения, 
от които са избрани финално 
50 обекта. Основните критерии 
за включване на места са били 
обектът да е значим и да се намира 
в близост до вече разработена 
туристическа дестинация. А част 
от постъпилите предложения са 
отпаднали от само себе си, тъй като 
са част от често посещавани обекти. 
Финалният списък е представен 
публично пред медиите по време 
на церемония по връчването на 

наградите за журналистически 
материали „Потърси България“ 
и е разпространен до всички 
национални и регионални медии.
  След селектиране на местата, 
голяма част от общинските 
администрации са имали 
възможност да кандидатстват по 
ОП „Регионално развитие“ 2007-
2013г. за облагородяването им, тъй 
като ефективното развитие на тези 
обекти е невъзможно без активното 
съдействие на общините за създаване 
на по-добри условия около тях. 
Част от 50-те места попадат и като 
обекти на интервенция в проекти на 
съответните общини, изпълнявани 
по операции 3.1 „Подобряване 
на туристическите атракции и 
свързаната с тях инфраструктура“ 
и 3.2 „Развитие на регионалния 
туристически продукт и аркетинг 
на дестинации“ на приоритетна ос 
3: Устойчиво развитие на туризма 
от ОП „Регионално развитие“ 2007-
2013г. Ролята на Министерството на 
туризма е да създава предпоставки 
за устойчивост и допълняемост 
на резултатите на проектите 
на общините чрез операция 
3.3 „Национален туристически 
маркетинг“ на същата ос. Примери 
за това са крепост Маркели в община 
Карнобат, Земенски манастир, 
Антична куполна гробница в 
гр.Поморие, ЛИП “Градище“ и др.

ЛИП “ГРАДИЩЕ“ ВКЛЮЧЕН В КАМПАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА  
ТУРИЗМА ЗА  ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ                  НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ


