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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

ВАС ОТМЕНИ РЕШЕНИЕ НА КЗК, В
ПОЛЗА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН
Върховният административен съд отмени като незаконосъобразно
постановеното от КЗК решение №1338 от 15.10.2014 г. за определяне
на изпълнител в обществена поръчка, обявена от общинската
администрация в Гърмен.

Със свое решение №4383 от 21 април столичните магистрати от
Върховния административен съд, отхвърлиха като несъстоятелна жалбата
на “Аква Гърман” ДЗЗД - с. Дъбница, съставено от фирма “Билдинг
Компани” - с. Дъбница, и столичното дружество „Каро Трейдинг” ООД
- гр. София.
Въпросните фирми оспорваха пред Комисията за защита на
конкуренцията класирането на участниците и определянето на
изпълнител в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Реконструкция и рехаблитация на техническа инфраструктура – външен
водопровод и напорен водоемна територията на община Гърмен”
по две обособени позиции: Обособена позиция 1 - „Допълнително
водоснабдяване на Рибново с подобект – Напорен водоем V= 2Х400м3,
водни камери, суха камера и входна кабиная” и Обособена позиция 2 „Външен водопровод и напорен водоем V=250м3 в с. Долно Дряново”
открита с Решение №4 от 23.06.2014 г.
ВАС осъди “Аква Гърмен” ДЗЗД - с. Дъбница, съставено от фирма
“Билдинг Компани” - с. Дъбница, и дружество „Каро Трейдинг” ООД
- гр. София да заплати на кмета на община Гърмен Минка Капитанова
разноските по делото в размер на 2 000 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПОРЕДНИЯТ УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН

На 30.04.2015 г. приключи изпълнението на проект „Културен туризъм
– мост между населението на трансграничния регион на Гърмен и
Босилово“ Ref.№ 2007CB16IPO007-2011-2-110/RD02-29-229/30.04.2013
г.
Проектът бе реализиран в рамките на Програмата за трансгранично
сътрудничество между Република България и Република Македония
2007 – 2013 г. в периода 30.04.2013 г. – 30.04.2015 г. Водещ партньор на
проекта е община Гърмен в партньорство с община Босилово, Република
Македония.
Общата стойност на проекта е 154 326.77 лв.
Успешно бяха изпълнени следните основни дейности:
1.Извършена
реконструкция
и
оборудване на сградата
на кметството в село
Лещен за Център за
срещи, конференции
и семинари, който в
момента е отворен за
посетители;
2.
Реконструирана
сграда в Моноспитово
(община
Босилово,
Македония) за „Център
за
алтернативен
туризъм и творческо
развитие“ и доставено оборудване за нея.
3. Организиран и проведен двудневен семинар в община Гърмен за
повишаване на обществената осведоменост за защитата, значението и
възможностите за опазване на културното наследство и развитието на
културен туризъм.
4.
Организирана
и
проведена
двудневна
работилница в община
Босилово,
Македония,
за
приготвянето
на
традиционен
продукт,
характерен за двете бщини
в трансграничния регион.
5.
Организирани
и
проведени обучения за
местното население в двете
страни на трансграничния
регион.
6. Разработен уеб сайт по проекта: http://culturalbridge-garmen.eu
7. Проведени информационни дейности и реализирани всички
публикации по проекта.
В резултат от изпълнението на проекта бяха реализирани нови
инвестиции в региона с потенциал да повишат конкурентноспособността
и устойчивото развитие на трансграничния регион чрез развитие на
културния туризъм като средство за привличане на повече туристи и на
нови инвестиции.
Община
Гърмен
вече обмисля нови
идеи и възможности
за проекти, които да
реализира съвместно
с дългогодишния си
успешен партньор от
Република Македония община Босилово. Това
може да стане отново в
рамките на Програмата
за
трансгранично
сътрудничество между
Република България и
Република Македония
през новия програмен
период 2014 – 2020 г.
Вече официално е обявен работен вариант на Насоки за кандидатстване
по програмата и се очаква до няколко месеца да стартира първият прием
на проектни предложения.
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3 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ЖИВЕЯТ
С ДО 360 ЛЕВА НА МЕСЕЦ

Виолета Иванова от Института за социални и
синдикални изследвания към КНСБ заяви в ефира
на БНР, че близо 3 милиона българи живеят със
средства до минималната за страната заплата.
“Според първото тримесечно изследване
за 2015-а година средните стойности на
необходимата издръжка на живот се запазва на
същите нива спрямо миналата година. Има леки
колебания, но те основно се дължат на сезонния
характер на пресните зеленчуци и плодове.
Последните месеци поскъпнаха зеленчуците и
през празничните дни отново ще купуваме пресни
зеленчуци на значително по-високи цени спрямо
миналата година”, каза Иванова.
“При нехранителните стоки все още се запазва
низходящата тенденция и това основно се дължи
на международните цени на петрола в края на
2014-а и началото на 2015-а година, които доведоха
до по-ниски средни цени в транспортния сектор и
логистиката”, каза още тя.
“Издръжката на живот за първото тримесечие на
2015-а година отнасяме към данните за четвъртото
тримесечие на 2014-а година и получаваме лек
ръст на хората, които се издържат над издръжката
на живота, но това от една страна може да бъде
положителна индикация, но доколко този процес
има конюнктурен характер или се обяснява от
нарастването на доходите в края на годината
в резултат на допълнителните плащания може
да се анализира със следващите периодични
изследвания”, каза той.
Според нея, над 50% от домакинствата в
страната живеят с 64% от необходимите средства
за издръжката а живота: Това означава, че тези
домакинства са принудени да се самоограничават
в разходите си. Около 3 милиона са българите,
които живеят със средства до размера на
минималната работна заплата, която е 360 лева.

НОВИНИ

за подпомагане на деца с минималната
работна заплата (МРЗ). Аргументите за това са
свързани с необвързване на МРЗ с плащания,
които не са свързани с трудова дейност.
Друга промяна в законопроекта от месец
февруари е свързана с първоначално
предложеното прекратяване на месечните
помощи за децата, които са станали родители.
Прекратяването на помощта за семейството
се запазва, но се предвижда еднократна
помощ за самото дете, ако то продължи да
ходи редовно на училище.
В гласуваното днес предложение е
прецизирана и дефиницията за „съвместно
живеещи родители без сключен граждански
брак“. Уточнява се, че родителите следва да
живеят на един и същ настоящ адрес. Мотивите
за това са свързани с получените в рамките
на обществените консултации, коментари,
свързани с честата практика родителите да
живеят заедно, но имат различни постоянни
адреси.
С цел недопускане на напрежение при
подаването на заявленията-декларации за
отпускане на месечни помощи за отглеждане
на дете до завършване на средно образование,
които се получават от над 500 000 семейства,
е регламентирано, че новите заявления ще се
приемат по график, утвърден от министъра на
труда и социалната политика.
Предлага се законът да влезе в сила от 1 юли
2015 г., с изключение на няколко разпоредби,
които ще влязат в сила от началото на 2016 г.,
тъй като финансовото им отражение трябва да
намери място в закона за държавния бюджет
за следващата година.

ТРИ ОПЕРАЦИИ ЗА СОЦИАЛНО
ВКЛЮЧВАНЕ СТАРТИРАТ ПРЕЗ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОДОБРИ
М. МАЙ
ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ
ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
Правителството одобри и предлага на Народното
събрание да приеме промени в Закона за
семейни помощи за деца (ЗСПД). Тяхната цел е
повишаване на ефективността и целенасочеността
на семейното подпомагане чрез насърчаване на
отговорното родителство, осигуряване на повисок интензитет на подпомагане до трето дете и
по-голяма социална справедливост.
С промените се създава възможност за
недопускане на получаване на семейни помощи
от родители, които изоставят децата си. Гарантира
се равнопоставеност на децата в семейството,
както и на всички форми на отглеждане на децата
– от лица със сключен брак, от съжителстващи
лица и от самотни родители. С проекта се
въвеждат повече гаранции, че семейните помощи
се предоставят на лицата и семействата, за които
са предназначени, повишава се и значението на
подпомагането в натура въз основа на оценка на
индивидуалните нужди на детето и семейството.
Измененията предвиждат обвързване на семейното
подпомагане на непълнолетни майки с прилагане
на мерки за закрила на детето в семейна среда.
Регламентирано е и недопускане на получаване на
семейни помощи от недобросъвестни семейства.
След общественото обсъждане и съгласуването с
останалите министерства на проектозакона МТСП
внесе промени в първоначалното предложение.
Отпадна идея за обвързване на доходния критерий

През месец май т.г. по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
стартират три операции за социално включване
за близо 204 млн. лева, съобщи на 30 април
2015 г. в Пловдив заместник-министърът
на труда и социалната политика Зорница
Русинова. Заместник-министър Русинова
беше сред водещите лектори в рамките на
Десетия национален форум на доставчиците
на социални услуги, организиран от
Национален алианс за социална отговорност
в партньорство с Министерството на труда и
социалната политика.
„С най-голям бюджет от 150 млн. лева
е операцията „Независим живот“, посочи
заместник-министър Русинова. Тя поясни, че
програмата е иновативна и ще бъде насочена

към улесняване достъпа до здравни услуги
и такива за социално включване на хората с
увреждания. „С предоставените услуги ще бъде
улеснен и достъпът им до заетост“, подчерта
заместник-министър Русинова. Очаква се по
проектите по операцията да бъдат обхванати
16 000 лица с увреждания и лица над 65 г. в
невъзможност за самообслужване, за които
грижи ще полагат над 12 000 лични асистенти.
В
изпълнение
на
ангажимента
на
правителството за продължаване на процеса по
деинституционализация през май ще стартира
схемата „Приеми ме 2015“. Осигурените
средства по нея са в размер на 51,6 млн.
лева. Чрез реализирането на схемата ще се
надгради устойчивият модел за развитие на
заместваща семейна грижа за деца, настанени
в специализирани институции, и деца в риск.
Процедурата е иновативна по отношение
на подкрепата, насочена към развитие на
„специализирана приемна грижа“ за деца с
увреждания, жертви на насилие и на деца,
непридружени бежанци.
Третата операция, която също се очаква
да стартира през май - „Нови стандарти за
социални услуги“, ще подкрепи мерки за
подобряването или създаването на нови модели
за по-високо качество и финансови стандарти
за социалните услуги, съобразно нуждите на
ползвателите. Бюджетът на програма е 2 млн.
лева. „В резултат на дейностите по операцията
институциите, който провеждат политиката за
социалните услуги, ще подобрят качеството
си на работа“, посочи заместник-министър
Русинова.

ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТПУСКА
ПОМОЩ ОТ 2 МЛН. ЛВ. ЗА БОРБА
С ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ДОМАТИТЕ

Подпомагане от 2 млн. лева отпуска Държавен
фонд „Земеделие” за борба с доматения
миниращ молец през 2015 г. Средствата са по
схемата „Помощ за компенсиране разходите на
земеделски стопани, свързани с изпълнение на
мерки по „Националната програма от мерки за
контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)”.
От 4 май до 30 септември 2015 г. се открива
процедура за предварителен прием на
заявления, с които се декларира намерение за
кандидатстване по схемата. Решението беше
взето на последното заседание на Управителния
съвет на ДФЗ. Документите ще се приемат в
областните дирекции на Фонд „Земеделие”.
Със средствата ще се компенсират разходите
на зеленчукопроизводителите за продукти за
растителна защита срещу доматения миниращ
молец. Размерът на подпомагане за един
земеделски стопанин ще бъде определен
допълнително след получаване на разписката
с идентификационен номер на помощта
от Европейската комисия. Кандидатите за
подпомагане трябва да са малки или средни
предприятия и земеделски стопани, да не са
в затруднено положение, да нямат изискуеми
задължения към Фонд „Земеделие” или към
държавния бюджет. Допълнителна информация
може да бъде получена от сайта www.dfz.bg,
раздел „Държавни помощи”, секция „Държавни
помощи за нотифициране”.
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ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ ПРЕДСТОИ
СТАРТИПАНЕ
СЕ ПОВИШАВАТ ПРЕЗ 2016 Г. НА ТРИ ПРОГРАМИ ПО ОП

РЧР 2014-2020 ЗА ЗАЕТОСТ И
ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДЕЖИ С
ОБЩ БЮДЖЕТ 181 МЛН. ЛЕВА

През следващата година заплатите и
пенсиите вероятно ще се увеличават.
Това стана ясно от думите на
вицепремиера и министър на труда и
социалната политика Ивайло Калфин. В
момента сме свидетели на увеличаване
на събираемостта на Националната
агенция по приходите (НАП) и Агенция
“Митници”. Ако тенденцията се запази
до края на годината и през следващата,
това ще отвори по-големи възможности
пред бюджета. Така през 2016 г. ще може
да се пристъпи към ръст на минимална
работна заплата, пенсии и т.н. с по-голям
процент от предвидения, стана ясно от
думите на Калфин.
Все още няма единомислие между
правителство, синдикати и работодатели
по отношение на предложения пакет
за пенсионната реформа, каза още
вицепремиерът. Той припомни, че на 12
май предстои заседание на Националния
съвет за тристранно сътрудничество
(НСТС), на което ще бъдат обсъдени
предложенията. “Сега сме внесли над 20
мерки и всички те все още са отворени
за обсъждан. “Дотогава ще се постарая
да съм договорил всичко с работодатели
и синдикати. Ако не всичко, поне
основните неща”, заяви Калфин.
Той допълни, че едно от основните
разногласия е по отношение на реформата
е как да расте възрастта за пенсиониране.
“Едни настояват това да се случва побавно, други – по-бързо. Аз лично съм
за по-бавното покачване на пенсионната
възраст”, каза вицепремиерът. И допълни,
че не е склонен да се връща назад по
отношение на реформата, след като вече
се е стигнало до настоящото ниво.
Дори и след прилагането на всички
мерки, предложени в пенсионната
реформа, НОИ няма да бъде напълно
независим от държавния бюджет,
стана ясно още от думите на Калфин.
“Промените обхващат както приходната,
така и разходната част на Института.
Ако се следва предложеният модел,
следващите 15 години НОИ ще стане
много по-независим от бюджета. Няма да
е 100%, но ще е много по-малко спрямо
сега”, каза вицепремиерът. И допълни,
че освободеният ресурс от държавната
хазна, който няма да отива за подпомагане
на НОИ, ще бъде използван за други цели.
Хората с увреждания ще минават през две
комисии, предвиждат още измененията
на правилата по отношение на ТЕЛК и
инвалидните пенсии. Идеята в момента е
заимствана от други държави. В момента
след получаването на решение от ТЕЛК,
това веднага отключва пенсии, социално
подпомагане и т.н. Ние предлагаме
след медицинската експертиза, да
следва и една медицинско-социална
експертиза, която ще бъде съставена от
лекар, социален работник, представител
на Бюрото по труда и др. Там ще се
види спрямо увреждането какво може
да работи човекът и Агенцията по
заетостта ще започне веднага да му
търси подходяща работа, стана ясно от
думите на Калфин. “Тя може да бъде поспецифична, на половин работен ден,
надомна работа и т.н. Така самите хора
с увреждания ще бъдат по-полезни на
себе си и на семействата си”, обясни
вицепремиерът.

Предстои стартирането на три програми за
заетост и обучение на младежи по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“
(ОП РЧР) 2014-2020. Общият им бюджет е 181
млн. лева. Това съобщи заместник-министърът
на труда и социалната политика Зорница
Русинова, която участва на 28 април 2015 г. в
кръгла маса на тема „Интеграция на младите
хора в европейска България. Проблеми на
младежта: Митове и реалност“.
„По програма „Активни“ са осигурени 26
млн. лева за активиране и включване в заетост
на младежи до 29 години“, съобщи заместникминистър Русинова. Тя поясни, че операцията
ще бъде насочена към неактивните младежи.
Целта е те да се регистрират в бюрата по труда
и да бъдат включени в заетост, обучение или
върнати в образователната система.
Бюджетът на програма „Обучения и заетост
на младите хора“ е в размер на 115 млн. лева. Тя
е насочена към вече регистрираните в Бюрата
по труда като безработни младежи до 29 г. „С
осигурените средства те ще бъдат включени
в обучения и субсидирана заетост“, посочи
заместник-министър Русинова.
„Младежите са приоритетна група и в
операция „Ново работно място 2015“, отбеляза
заместник-министърът. Тя поясни, че схемата
е насочена към най-уязвимите групи на пазара
на труда. „Планът ни е да комбинираме мерки
за осигуряване на подходящо обучение,
включително и на работното място, с
предоставянето на стимули за работодателите
за разкриване на нови работни места“,
отбеляза заместник-министърът. Бюджетът на
програмата е 40 млн. лева, а бенефициенти са
работодателите.
Заместник-министър Русинова представи
пред участниците във форума и вече
стартиралата програма „Младежка заетост“.
Средствата по нея са в размер на 35 млн.
лева. „Тук усилията ни са насочени към
подобряването на конкурентоспособността на
младите хора на пазара на труда. Ще се осигури
възможност за стажуване или обучение по
време на работа. По този начин ще улесним
прехода от образование към заетост“, отбеляза
заместник-министърът.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

МАЙ 2015 г.

До 10-ти май:
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 май:
ЗДДС
1.
Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за
данъчния период – месец април.
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 април.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат
декларации - пристигания/изпращания за месец април
2013 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление
за неподаване на месечни декларации за април 2013 г.
До 15-ти май:
ЗКПО
Месечните авансови вноски за май 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 април
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 април
До 20-ти май:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастатдекларации пристигания/изпращания за месец април
2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с
възникнало текущо задължение.
До 25-ти май:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан
през месец април 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 април,
когато пълният размер на начислените от работодателя
доходи от трудово правоотношение за този месец не е
изплатен до 25 май.

ОСИГУРИТЕЛН КАЛЕНДАР

МАЙ 2015 г

До 25 май
Кодекс за социално осигуряване
• Внасяне на осигурителните вноски за държавно
обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е
влязъл в сила през месец април 2015г.
• Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително
пенсионно осигуряване: за трудоустроените лица, на
които през месец април 2015 г. се полага обезщете- ние,
тъй като не им е предоставена подходяща работа.
• Внасяне на осигурителните вноски за държавно
обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, на които през
месец април 2015 г.е изплатено обезщетение за оставане
без работа.
• Внасяне на осигурителните вноски за държавно
обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за самоосигуряващите
се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец април 2015 г.
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ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ЕС ОТПУСКА 3 МЛН. ЛВ. БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ПОМОЩ ПО ПРОЕКТИ ОТ МАЛКИЯ И СРЕДЕН
БИЗНЕС

Отворена
е
първата
процедура за предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ
по
одобрената
оперативна
програма
„Иновации
и
ко н ку р е н то с п о с о б н о с т ”
за периода 2014-2020 г.,
съобщиха от Министерството
на икономиката.
Общият
размер
на
безвъзмездната финансова
помощ по процедурата е 293 374 500 лева.
От икономическото ведомство очакват проектни предложения по
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на малки
и средни предприятия”, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за
растеж на малки и средни предприятия”.
Министерството обявява процедура за подбор на проекти, насочени
към подобряване на производствения капацитет в малките и средните
предприятия.
По процедурата са допустими проекти, включващи дейности за
подобряване на производствените процеси, дейности за добавяне
на нови характеристики или подобряване на съществуващите
продукти и услуги, дейности за разнообразяване на асортимента
от продукти и услуги, както и дейности за внедряване на нови
технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност
в производствения процес.
Подаването на проектните предложения се извършва чрез
попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване
на формуляра чрез Информационната система за управление и
наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН
2020) без използването на електронен подпис. То става чрез модула
„Е-кандидатстване” на следния интернет адрес:
http ://eumis2020.government.bg.
Всички останали документи са придружителни към формуляра
за кандидатстване и се подават на хартиен носител на адреса на
управляващия орган: Министерство на икономиката, Главна дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност”: София 1000, ул. „6ти септември” № 21.
Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни
предложения.
До 08 юли 2015 г. е срокът за кандидати с основна икономическа
дейност в секторите на нискотехнологичните и средно
нискотехнологичните промишлени производства;
До 08 септември 2015 г. трябва да подадат документи кандидатите
с основна икономическа дейност във високотехнологичните и средно
високотехнологичните промишлени производства.
До 09 ноември 2015 г. е срокът за кандидати с основна икономическа
дейност в секторите на услугите, определени като „интензивни на
знание”.
Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря
на условията за държавни помощи. Приложимият режим на държавна
помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е регионална
инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) №
651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои
категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на
членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира
с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на
територията на Република България.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат
разяснения във връзка с насоките за кандидатстване до 21 дни преди
крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни
въпроси могат да се задават само по електронната поща, като ясно се
посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.
Не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно
качеството на конкретно проектно предложение. Няма да бъдат
предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да
бъдат изпращани индивидуални отговори на въпроси, зададени от
кандидатите по процедурата, допълват от винистерството.
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по
процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната
програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на единния
информационен портал за обща информация за управлението на
структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз в
Република България: www.eufunds.bg.

В ЕВРОПАРЛАМЕНТА ПОДКРЕПЯТ УДЪЛЖАВАНЕ
НА СРОКА ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ПРСР 2007-2013

По инициатива на Владимир
Уручев, Комисията по земеделие
и развитие на селските райони
проведе размяна на мнения с
Европейската комисия по искането
за удължаване с шест месеца на
срока за допустимост на разходите
по програмите за развитие на
селските райони за периода 20072013.
Михаил Думитру, директор на
дирекция “Програми за развитие на селските райони” към Главна дирекция
“Земеделие и развитие на селските райони” на ЕК представи позицията
на Комисията по искането за удължаване, което получи подкрепа от 17
държави-членки в Съвета в края на месец март.
ЕК е запозната с предизвикателствата пред голяма част от държавите членки
при приключване на програмите, вкл. поради икономическите трудности,
пред които са били изправени през програмния период 2007-2013 г. Г-н
Думитру отбеляза, че ЕК обмисля искането за удължаване, но подчерта,
че подобна стъпка налага промяна на основния регламент за подпомагане
развитието на селските райони от ЕЗФРСР, което изисква допълнително
време и може да срещне съпротива сред част от държавите в Съвета.
В изказването си Владимир Уручев подчерта наличието на ясен
политически ангажимент сред държавите-членки за успешно приключване
на програмите, което е видно и от обстоятелството, че нито една държава не
се е противопоставила на искането за удължаване в Съвета. Уручев изрази
уверението си, че и Европейският парламент ще подкрепи това искане, за да
могат земеделските производители да приключат успешно своите проекти.
В тази връзка той припомни, че фермерите разчитат преимуществено на
средствата по ОСП и често нямат достъп до друг ресурс за развитие на
селските райони.
Уручев призова за защита интересите на земеделските стопани, които
нямат вина за рисковете от административното изискване плащанията
да приключат до края на 2015 г. “Финансовата криза, по-късния старт на
програмите и обстоятелството, че за някои държави членки този програмен
период бе пръв, доведе до известно забавяне, но тази ситуация е поправима
със съответни действия от страна на ЕК. Очакваме Комисията да реагира
своевременно и да намери най-подходящия начин за промяна на съответната
нормативна база, с оглед одобрение на искането за удължаване”, допълни
Уручев.
На следващо място Владимир Уручев подчерта, че искането за удължаване
на срока на плащане не означава искане на допълнителни средства от
европейския бюджет. “Искането касае единствено удължаване на срока на
допустимост на разходите по програмите, за да могат да бъдат завършени
проектите, които са в процес на изпълнение. Подобна мярка е одобрявана и в
предишни програмни периоди с положителни резултати, тъй като осигурява
“плавен преход” между стар и нов програмен период”, разясни Уручев.

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 04.05.2015 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
Телефон за връзка: 0751/61261

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЕСТА
1
Учител НУП
Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 132 МЕСТА
19
Шивачи
Основно образование
14
Работници, сглобяване на детайли
Основно образование
16
Гладачи
Основно образование
13
Машинни оператори шиене
Основно образование
11
Сезонни работници, горско с-во
Основно образование
1
Полевъд
Основно образование
3
Общи работници
Основно образование
1
Машинен оператор, банциг
Основно образование
47
Шивачи мъжко/дамско облекло
Основно образование
2
Общи работници в промишлеността
Основно образование
1
Камериерки
Основно образование
1
Чистач, производствени помещения
Основно образование
2
Администратори, хотел
Средно образование
1
Готвач
Средно 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

