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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

СЪВЕТНИЦИТЕ ОТ ГЪРМЕН ПРИЕХА С
МНОЗИНСТВО ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА
2015 ГОДИНА

Приемането
на
бюджета на община
Гърмен за 2015 г.
обедини съветниците
от всички групи и
те го гласуваха с
мнозинство
ведно
с
внесените
и
одобрени по време на
дебатите корекции.
През 2015 година
община
Гърмен
ще
разполага
с
общ бюджет от
около 10 милиона
лева. Основните и
приоритетни големи
харчове са заложени за строителство и подобряване на инфраструктурата, както
и за закупуване на терена и благоустрояване на съществуващия парк в Хвостяне.
Към момента общинската администрация в Гърмен е провела няколко срещи и
разговори за неговата продажба със собствениците на имота. Ако двете страни
се договорят и сделката относно продажбата на имота се осъществи, жителите
и най-вече младите майки и децата от селото ще се сдобият с един прекрасен
парков оазис, е мнението на кметове и общински съветници.
Другото важно перо, което е залегнало в бюджет 2015, е заграждането на
гробищните паркове в селата Дъбница, Огняново и Рибново, което също е
проблем от години и е притеснително за жителите от трите села.
Причината е, че в тях се пускат да пашуват животни, които от своя страна
нанасят щети и на самите гробове. Незаградените гробища и в трите села са
подложени и на чести посегателства и обругаване.
Голяма част от бюджета е насочен и към подобряването на инфраструктурата в
община Гърмен като ремонти и изграждане на улици, подмяна на ВиК съоражения
и др.
“Радвам се, че бюджетът се прие единодушно от общинските съветници. Смея
да твърдя, че за първи път от много години са разпределени коректно средствата.
Съобразили сме се с най-належащите нужди в съответните населени места”,
заяви кметът на община Гърмен Минка Капитанова.

Уважаеми жители на община Гърмен,
На 3-ти март, преди 137 години, започва историята на нова свободна
България. На този ден отбелязваме Националния празник на Република
България.
Денят на Освобождението всяка година е повод да изразим своята почит
към хилядите герои, отдали живота си за свободата на България.
Трети март е и празникът, който ни зарежда с порива за дълг и
патриотизъм, водили смело нашите предци в борбите за национално
освобождение и обединение.
Славното минало на нашия народ ни задължава да бъдем упорити в
отстояване на националния идеал днес и в бъдеще, както и в общата ни
воля за свобода и единение, въпреки предизвикателствата на съвремието.
Честването на трети март е безспорно доказателство, че са живи
чувствата на благовение, признателност пред светлата саможертва на цял
един народ.
Поздравявам ви с Националния празник на България !
С уважение,
Минка Капитанова
Кмет на община Гърмен

ВАЖНО ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ!!!!!!!!!!

ПЕНСИОНЕРИТЕ ПЕНСИОНИРАНИ НА
ОБЩО ОСНОВАНИЕ /БЕЗ ТЕЛК/, ПЪТУВАТ ПО
МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ С 20% НАМАЛЕНИЕ.
КАРТИТЕ СЕ ИЗДАВАТ ОТ ПРЕВОЗВАЧИТЕ.
ПРЕВОЗВАЧИТЕ ПОЛУЧАВАТ КОМПЕНСАЦИЯ ОТ
ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, ЧРЕЗ ОБЩИНАТА.
ВСИЧКО ТОВА Е РЕГЛАМЕНТИРАНО В:
НАРЕДБА № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за
предоставяне на средства за компенсиране на намалените
приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния
транспорт, предвидени в нормативни актове за определени
категории пътници
Чл. 9. Лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста
от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.
68, ал. 1 - 3 от същия кодекс, имат право на пътуване с минимално
намаление на цената на абонаментна карта по вътрешноградския
транспорт и по междуселищния автомобилен транспорт - 20 %
спрямо определената цена по редовна тарифа в съответствие с чл.
1, ал. 1, т. 1 и 2 от Постановление № 66 на Министерския съвет
от 1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на
превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи
граждани.
Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 1.01.2012
г.) Абонаментни карти за вътрешноградския и междуселищния
транспорт на учениците, студентите редовно обучение,
включително докторантите в редовна форма на обучение, и
на лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от
Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.
68, ал. 1 - 3 от същия кодекс, се издават по образец, утвърден
от съответния превозвач, срещу представена лична карта и
ученически бележник или студентска книжка със записана
текущата учебна година, съответно пенсионно разпореждане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Дружеството води регистър
за издадените карти, съдържащ трите имена и подпис на
лицето, номер на издадената карта, наименование на учебното
заведение и общината, в която се намира то, а за гражданите,
получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст - общината
по местоживеене.
Чл. 30. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 1.01.2012
г.) Стойността на намалените приходи при пътуванията на
учениците, на студентите редовно обучение, включително
докторантите в редовна форма на обучение, на децата до 7
навършени години, децата от 7 до 10 навършени години и на
лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от
Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.
68, ал. 1 - 3 от същия кодекс, се компенсира на превозвачите
ежемесечно въз основа на представени в общината опис-сметки
за броя на издадените превозни документи и дължимата сума.
(2) Опис-сметките се представят в общината по мястото
на учебното заведение - за учащите се, и по местоживеене - за
възрастните граждани.
Чл. 30а (5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 1.01.2012
г.) Общините се разплащат с превозвачите съобразно фактически
предоставените транспортни услуги. Кметът на общината носи
отговорност за разпореждането с предоставените средства
в рамките на определените му с тази наредба правомощия
и упражнява контрол върху обема на извършените услуги и
спазването на финансовата дисциплина на превозвачите. За
предоставената информация по § 2, ал. 1, т. 2 от преходните и
заключителните разпоредби кметът на общината представя
декларация по образец - приложение № 5.
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НОВИНИ

15000 ЕВРО МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ МАЛКИТЕ КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА
ФЕРМЕРИ ПО МЯРКА 6.3
ПО МЯРКАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ
Помощта, която се предоставя по тази подмярка е в размер на 15 000
евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА
на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ ПРСР - МЯРКА 4.1?
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ПРОВЕРЯВАМЕ ПО
ТЕЛЕФОНА ЗА ВНЕСЕНИ
ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ

плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес
плана
По мярката могат да кандидатстват земеделски
производители – физически и юридически лица.
Допустими разходи:
Помощта, която се предоставя по Физическите лица трябва да докажат СПО над 8
тази подмярка е в размер на 15 000 евро 000 евро и да са регистрирани по Наредба 3 като
и представлява плащане на два транша. земеделски производители

Мярка 6.3, публикувана в последния
вариант на ПРСР ( Януари 2015) е
за помощ при стартиране на малки
стопанства, като бенефициентите тук ще
могат да получат субсидия от 15 000 EUR,
съобщава Асоциация на българските
села. Броят на малките стопанства,
съгласно националната дефиниция,
към които е насочена Тематичната
подпрограма, е 85 770, което е 23,2% от
всички стопанства в България. Почти
всички малки стопанства развиват
дейност като физически лица или
еднолични търговци, като има само 520
стопанства, които са юридически лица.
От всички малки стопанства, 69,3% са с
размер до 3 999 евро, а останалите 30,7%
имат размер от 4 000 до 7 999 евро.
Помощта предоставяна на малките
стопанства е насочена към осигуряване
на тяхното устойчиво развитие и растеж.
По мярката се подпомагат
всички дейности, които
могат
да
гарантират
това развитие, които са
включени в бизнес плана.
Това включва инвестиции
в
малкото
стопанство,
свързани с неговото развитие
и модернизация, а също и
текущи разходи необходими
за изпълнението на бизнес
плана.
С
прилагането
на
подмярката
се
цели
икономическо
развитие
и укрепване на малките
земеделски стопанства в устойчиви и
жизнеспособни единици. Дейностите
по подмярката ще допринесат за
удовлетворяване на идентифицираните
в стратегията потребностите на малките
земеделски
стопанства
относно:
повишаване на жизнеспособността им;
подобряване на опазването на околната
среда и борбата с климатичните промени
и ускоряване на тяхната модернизацията
и технологичното обновление.
Финансовата помощ по мярка 6.3
от ПРСР се оказва като фиксирана
сума, която може да се изразходва
за инвестиции и текущи разходи,
необходими за постигане на целите,
определени в бизнес-плана.
Допустими бенефициенти:
Земеделски
производители,
отговарящи на условията, изброени в
раздел 4.1 на Тематичната подпрограма
за малките стопанства. Не се подпомагат
бенeфиценти одобрени по мярка
112 Създаване на млади фермери от
ПРСР 2007-2013 г. Не са допустими
бенефициенти, които са били одобрени
през последните пет години по мярка 141
Подпомагане на полупазарни стопанства
в процес на преструктуриране от ПРСР
2007-2013 г.

Първо плащане в размер на 10 000
евро след одобрението на заявлението
за подпомагане. Второ плащане в
размер на 5 000 евро след проверка на
изпълнението на бизнес плана.
Условия за допустимост:
Кандидатите трябва да отговарят на
изискванията за допустимост, описани в
Раздел 4.1 на Тематичната подпрограма
за малки стопанства Кандидатите
трябва да са получили минимум 33 %
от общия доход за преходната година
от земеделски дейности. Кандидатите
трябва да представят бизнес план, който
да показва първоначално състояние на
земеделското стопанство и сведения за
дейностите (включително дейностите,
свързани с екологичната устойчивост
и ресурсната ефективност), които
биха спомогнали за постигане на
икономическа
жизнеспособност,
например
инвестиции,
обучение,
сътрудничество.
Приоритет ще бъде даден на проекти
на земеделски производители, които:
Към момента на подаване на
заявлението за подпомагане имат
регистрирани животновъдни обекти
и отглеждат едри и дребни преживни
животни, свине, зайци, птици и пчели;

производства им са в секторите
плодове, зеленчуци, както и за етеричномаслени култури;
земеделското
стопанство
е
разположено в планински район
съгласно наредбата за определяне на
критериите за необлагодетелстваните
райони и териториалния им обхват
(приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.;
ДВ, бр. 20 от 2008 г.); на земеделски
производители,
чиито
стопанства
са
преминали
към
биологично
производство на земеделски продукти
и храни по смисъла на Регламент на
Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007
относно биологичното производство и
етикетирането на биологични продукти
и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91
и/или са одобрени ползватели на
помощ по мярка 10 „Агроекологични
плащания” от ПРСР.
Помощта, която се предоставя по
тази подмярка е в размер на 15 000 евро
и представлява плащане на два транша.
Първо плащане в размер на 10 000
евро след одобрението на заявлението
за подпомагане. Второ плащане в
размер на 5 000 евро след проверка на
изпълнението на бизнес плана.
Източник Фермер.Бг

Мярка 4,1 Инвестиции в материални активи ще бъде една
от най-атрактивните мерки по Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020.
По мярката могат да кандидатстват земеделски
производители – физически и юридически лица. Физическите
лица трябва да докажат СПО над 8 000 евро и да са
регистрирани по Наредба 3 като земеделски производители.
За юридическите лица, освен доказване на СПО и
регистрация по Наредба 3, има и допълнително изискване
– доход от земеделска дейност и/или подпомагане по СЕПП.
Изискването за доказване на доход от юридическите лица
не важи за кандидати, които са регистрирани до една година
преди кандидатстването, извършват дейност в земеделски
район и са в приоритетните сектори – плодове и зеленчуци
и животновъдство. Тоест, ако ЮЛ е създало животновъдна
ферма в селски район до една година преди кандидатстването,
не е необходимо да доказва доход от земеделска дейност.
Нов елемент са Колективните инвестиции. В тях
допустим кандидати могат да бъдат групи и организации на
производители, признати по националното законодателство,
или бенефициенти, които са одобрени по новата мярка 9 на
ПРСР 2014-2020 за организации и групи на производители.
За колективни инвестиции могат да кандидатстват и група
земеделски производители, които регистрират търговско
дружество, но в този случай всеки един от участниците
в дружеството трябва да отговаря на изискванията за
индивидуалните земеделски производители.
Активите, за които се кандидатства, трябва да съответстват
по капацитет на възможността за производство на зеемделска
продукция в стопанството – тоест не е допустимо закупуване
на машини и оборудване, които надхвърлят капацитета
на стопанството. Основно изискване е ОВОС (Оценка за
въздействие върху околната среда) на проекта, както и
разработен бизнес план за 5 или 10 години.
Разходите, за
които може да
се кандидатства
по мярка 4,1 са
за
земеделска
т е х н и к а ,
строителном о н т а ж н и
работи, машини,
съоръжения,
създаване
на
трайни
насаждения,
включително и
общи разходи по
проекта (предварителни разходи, консултантски услуги, за
архитекти, инженери и т.н.).
Максималният размер на подпомагане по мярка 4,1
е 1 500 000 евро и 5 млн. евро за колективни инвестиции.
Ограничението за закупуване на земеделска техника е 500
000 евро.

Всеки български гражданин може да
провери здравноосигурителния си статус 7
дни в седмицата, 24 часа в денонощието с
обаждане на информационния телефон на
Националната агенция за приходите (НАП)
0700 18 700.
Услугата е изцяло автоматична и изисква
въвеждането на ЕГН, като дава отговор дали
здравните права на съответния потребител
са прекъснати или не, както и информация за
всеки месец в последните 3 години, за който
няма данни за платени здравни осигуровки,
обясниха от приходната агенция. Справката
се извършва в подменю „Осигуряване“ на
телефон 0700 18 700, като се заплаща градски
разговор при набиране от стационарен апарат
и такса по съответната тарифа за мобилните
телефони. Справка за здравноосигурителния
статус на граждани може да се направи и
онлайн в портала за електронни услуги на
НАП.

НАДБАВКИТЕ ЗА ВТОРО И
ТРЕТО ДЕТЕ СЕ ВДИГАТ

Надбавките за второ и трето дете ще се
вдигнат, за да се насърчи раждаемостта. Това
ще стане с промяна в Закона за семейното
подпомагане. Предвижда се добавките за
едно дете да станат 30 лв., за второ - 80 лв.,
а тридетните родители да получат 130 лв. За
всяко следващо дете ще се дават по 20 лв.,
така че при 4 деца ще се вземат общо 150
лв. Досега за едно дете се полагаха 35 лв., за
две - 50 лв., а за следващите по 35 лв. Тази
седмица поправките ще бъдат качени на сайта
на социалното министерство за публично
обсъждане. Правителството ще предприеме
и мерки срещу ранната раждаемост.
„Практиката деца да раждат деца трябва да
отпадне“. За това ще се разчита основно
на здравните медиатори. Предвижда се
още родителите на непълнолетни майки
да не получават детски добавки. Това ще
стане с изменения в Закона за семейните
помощи за деца. В момента детски могат
да получават както майката на малолетната,
родила дете, така и тя самата. За майките
студентки получаваната помощ при раждане
ще се раздели на две и втората част ще се
получава след представяне на бележка за
заверен семестър. Целта е да се сложи край
на злоупотребите, при които бременните се
записват в университет само за да получат
парите, след което не се връщат на учебната
скамейка. В момента студентките майки
получават накуп 2800 лв.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Могат ли витамините да
предотвратят сърдечен
пристъп

Може
ли
приемът
на
витаминни
добавки
да
намали риска
от развитие
на сърдечни
заболявания
или
на
сърдечен
пристъп - за това все още няма еднозначен
отговор.
Безспорен е фактът, че каквито и
витамини да приемате, те няма да ви
предпазят, ако не спазвате нормите на
здравословен живот - правилно хранене,
физическа активност и др.
Някои
изследователи
смятат,
че
определени витамини, като например
витамин С и Е, могат да намалят риска
от сърдечни заболявания, тъй като пречат
на липопротеините с ниска плътност
(LDL, или както още се нарича “лош
холестерол”) да образуват плаки, които
запушват артериите.
За съжаление не са много доказателствата
за това и Американската асоциация на
кардиолозите не препоръчва да се приемат
витамин С и Е като превантивно средство.
Друг витамин, който се предполага, че
може да подобри състоянието на здравето
е витамин D.
Факти, които потвърждават тази хипотеза
има, но те не са много. Споделете с лекаря
си, ако ви тревожат нивата на витамин D.
Витамините могат да се окажат добро
решение, ако храната ви не е достатъчно
богата.
Здравите хора не е необходимо да
приемат витамини всеки ден, тъй като те
си ги набавят с храната.
Внимание!
Преди да започнете да приемате
допълнително витамини, задължително
се консултирайте с лекар, защото много
често те могат да си взаимодействат с
други препарати или помежду си и да имат
обратен ефект.
Бременните и кърмещите жени не трябва
да приемат никакво други витамини, освен
специално предназначените за тяхното
състояние.
Когато купувате хранителни добавки, се
убедете, че те съдържат стандартизираната
доза,
съветват
от
американската
фармакологична организация USP, което
означава, че съдържат 95-100% активно
вещество.

През март вече ще
събуждаме градината

Добре
е
предварително да
сте се информирали
кога точно и колко
трае
цъфтежът,
за да допълните
градината с нови
видове и да имате
прекрасна гледка и през следващия сезон.
След като цъфтежът приключи, оставете
листата да покафенеят и изсъхнат по
растението. Така цветята ще се снабдят
с ценни хранителни вещества за през
следващата година.
Засадете нови многогодишни видове,
като предварително ги подберете по цвят
и размер.
Флоксът, кампанулата, лупина ще
цъфтят в синьо, пурпурно и бледолилаво.
Маргаритите, кореопсисът и рудбекията
ще греят в жълто, златно и оранжево.
Изберете карамфили и анемонии в бледо
розово.
През март можете да засадите гладиоли
и други едногодишни, но почвата трябва
да е относително суха. Гладиолите
обичат слънчева позиция. Засадете ги на
дълбочина около 10 см. и разстояние 2022 см.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
ФЕВРУАРИ 2015 г.
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 25 февруари
> Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения,
с данните за месец Януари 2015 г.
> Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения,
с данните за месец Януари 2015 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 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 работодателите, 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 работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения,
за начислени или изплатени допълнителни доходи от
трудова дейност за месец преди Декември 2014 г., които са начислени или изплатени през месец Януари
2015 г.
> Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите 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 случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт,
когато осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от 1 януари 2015 г.
> Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец Януари 2015 г. за
съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова 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 осигурителите, 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 – изпратени на работа в чужбина от български посредник;
работещи в международни органи или организации
със съгласието на компетентните български държавни
органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
> Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, 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 задължението 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 обществено осигуряване и допълнително задължително
пенсионно осигуряване.

Полезна
информация
Мярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители
4

Помощта
по
тази
мярка
ще
се предоставя на
млади
земеделски
производители
на възраст под 40
години към момента
на
подаване
на
заявлението,
които
притежават съответни
професионални
умения
и
компетенции. Младият земеделски производител се счита за такъв,
когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си
на ръководител на стопанството.
Допустими разходи:
• Закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини,
съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);
• Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими
дълготрайни материални активи;
• Закупуване на селскостопански животни;
• Закупуване на земя за земеделска дейност;
• Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на
трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за
производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за
производство на биоенергия;
Критерии за допустимост:
Бенефициенти са земеделски производители – физически лица
и еднолични търговци, които отговарят на следните критерии за
допустимост:
• да са регистрирани като земеделски производители по Закона за
подпомагане на земеделските производители;
• икономическият размер на стопанството да е в границите между
8 000 и 16 000 СПО (СПО - стандартен производствен обем означава
стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за
даден район за всеки един земеделски продукт). Всяка земя, която се
взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО
да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/
наем с минимален срок от 5 години;
• да са на възраст от 18 до 40 години (без да са ги навършили) към
датата на подаване на молбата за подпомагане;
• да имат съответните професионални умения и познания, които да
бъдат доказани: завършено средно образование в областта на селското
стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо
образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше
образование в областта на селското стопанство или ветеринарната
медицина, или висше икономическо образование със земеделска
насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150
часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на
селското стопанство. Когато кандидатът не покрива изискванията за
професионални умения и познания, може да бъде одобрен при условие,
че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане
на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания. Тази
възможност може да се предостави в случай, че младия земеделски
производител е предвидил подобна нужда в бизнес плана си;`
• в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката
те са регистрирани за първи път като земеделски производители по
Закона за подпомагане на земеделските производители;
• в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката
те са подавали заявление за единно плащане на площ и/или за плащане
за необлагодетелстван район;
• в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката
те са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден
обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и
животинска продукция;
• в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката
те са започнали да се осигуряват като земеделски производители,
с изключение на случаите, в които земеделският производител
е осигурен на друго основание върху максималния за страната
осигурителен доход
Критерии за подбор
В процеса на оценка проектите се класират и се дава приоритет на:
• Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат
завършено средно и/или висше образование в областта на селското
стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование
със земеделска насоченост;
• Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство” и по-

конкретно „селскостопански животни“;
• Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”;
• Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към
биологично производство или са преминали към биологично производство
на земеделски продукти и храни
Проекти, получили еднакъв брой точки, за които няма достатъчно
бюджет за финансиране, ще бъдат класирани на принципа „пръв дошъл –
пръв обслужен”.
Сума и размер на помощта
Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на
бенефициент.
Изплащането на помощта става на два пъти под формата на единична
премия:
Първо плащане – изплащат се до 12 500 евро след одобрение на молбата
за подкрепа;
Второ плащане – изплаща се до 12 500 евро само при коректно изпълнение
на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.
Финансовата помощ за първо и/или второ плащане може да бъде
допълнително лимитирана на база секторни показатели за съответното
стопанство.
Младият змеделски прозводител трябва да докаже направените от него
инвестиции в размер от минимум 5000 евро за всяка отчетна година за
дейности специфични за неговото стопанство.
В процесът на оценка проектите се класират и се дава приоритет на:
• Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено
средно и/или висше образование в областта на селското стопанство,
ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска
насоченост;
• Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”
• Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”
• Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към
биологично производство или са преминали към биологично производство
на земеделски продукти и храни
• Проектина млади фермери, които създават заетост и нови работни места.

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 16.02.2015 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
Телефон за връзка: 0751/61261

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 42 МЕСТА
16
Шивачи
Основно образование
11
Шивачи, мъжко, дамсно облекло
Основно образование
1
Гладачи
Основно образование
6
Машинни оператори шиене
Основно образование
1
Машинен оператор шиене на обувки Основно образование
1
Пазач невъоражена охрана
Основно образование
2
Общи работници
Основно образование
1
Читалищен секретар
Средно образование
1
Кредитен специалист
Средно образование
2
Шивачи на обувки
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

