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ОБЩИНСКИ   НОВИНИ
Предстои провеждането на последното обучение от 
дейност 3 „Провеждане на обучения за развитие на 
ключови компетенции“ по проект „Прогрес чрез 
обучение на служителите на община Гърмен“ 

В периода 28 – 30 юни предстои да бъде проведено последното 
обучение по дейност 3 „Провеждане на обучения за развитие на ключови 
компетенции“ по проекта, който община Гърмен изпълнява „Прогрес 
чрез обучение на служителите на община Гърмен“. Обучението е на тема 
„Лидерство“ и в него ще вземат участие 15 служители на община Гърмен.

Проектът „Прогрес чрез обучение на служителите на община Гърмен“ 
стартира на 21.08.2014 г. с подписването на договор № М13 – 22 -144 и 
ще приключи на 21.08.20145 г.

До момента са реализирани пет от обученията по които са обучени 
общо 70 служители на общината. 

• По „Анализ и управление на рисковете, свързани със сигурността 
на информацията“ бяха обучени 15 служители; 

• Обучение на тема „Аутсорсинг на общински дейности“ – в 
обучението се включиха и бяха обучени 15 служители на общината; 

• Обучението  „Управление на качеството“  беше тридневно и в него 
взеха участие 20 служители на общината;

• Обученето на обучители беше за 10 служители на община Гърмен;
• В обучение на тема „Управление на туристически обекти и културни 

събития“ взеха участие и бяха обучени 10 служители;
Продължава обучението „Общуване на гръцки език“ в което са включени 

30 служители на община Гърмен. 

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция

„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 15.06.2015 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 - 75 МЕСТА
2 Работници, сглобяване на детайли Основно образование
1 Гладачи Основно образование
9 Машинни оператори шиене Основно образование
10 Сезонни работници, горско 

стопанство
Основно образование

3 Машинни оператори, рязане дървен 
материал

Без образование

1 Монтьор, обувки Средно образование
1 Тракторист Основно образование
32 Шивачи мъжко/дамско облекло Основно образование
3 Общи работници в промишлеността Основно образование
1 Кредитен специалист, банка Средно образование
10 Оператор, производствена линия Основно образование
2 Зареждач, промишлено производство Основно образование
1 Майстор произв. на тестени изделия      Основно образование

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН, Г-ЖА МИНКА 
КАПИТАНОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ НА КРЪГЛА МАСА В 
ГР. ХИСАРЯ ОРТАНИЗИРАНА ОТ АСОЦИАЦИЯТА 
НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ

На  10.06.2015 
г. от 14.00 часа в 
хотел „Хисаря“ 
в град Хисаря, 
област Пловдив  
Асоциация на 
полицейските 
н а ч а л н и ц и 
гр. София, 
организира и 
проведе кръгла 
маса на тема 
“Превенция на 
престъпността 
и осигуряване 

безопасността на движението  в малките населени места“. 
На срещата бяха поканени представители на местната власт, МВР, 

неправителствените организации и бизнеса. Участие в мероприятието 
взе и г-жа Минка  Капитанова-кмет на община Гърмен. 

Присъстващите на събитието дискутираха проблеми по 
престъпността,полицията в близост до обществото, рискове от 
имиграционния натиск и безопасността на движението. Участниците 

споделиха опит 
и обмениха идеи 
за превенция на 
престъпността  
в малките 
населени места, 
и  набелязаха 
мерки за 
п о в и ш а в а н е 
с и г у р н о с т т а , 
опазване живота 
и здравето 
на хората 
на пътното 
движение.
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ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛЕН 
КАЛЕНДАР 

ЮНИ 2015 г. 
Кодекс за социално осигуряване
До 25 юни 
• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об- 
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за работещите в чужбина по 
трудови или служебни правоотношения с български 
осигурител, които подлежат на задължително осигу- 
ряване по българското законодателство, осигурителни 
вноски, отнасящи се за месец май 2015 г. 
• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об- 
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за лицата, на които през месец 
май 2015 г. е изплатено обезщетение за оставане без 
работа.  
• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об- 
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за лицата, които работят 
без трудови правоотношения върху изплатените 
възнаграждения през месец май 2015 г. 
• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об- 
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за съпрузите на лицата, реги- 
стрирани като упражняващи свободна професия и/или 
занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски 
производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно 
съгласие участват в упражняваната от тях трудова дей- 
ност за месец май 2015 г. 
• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об- 
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за самоосигуряващите се лица 
на авансово дължимите месечни осигурителни вноски 
за месец май 2015 г. 
• Внасяне на осигурителните вноски за държавно 
обществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за избралите да се осигуряват за 
фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсион- 
но осигуряване за месец май 2015г.: - лица, изпратени 
на работа в чужбина от български посредник; - лица, 
работещи в международни органи или организации 
със съгласието на компетентните български държавни 
органи. 
• Внасяне на осигурителните вноски за държавно 
обществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за съпругите/съпрузите на дъл- 
госрочно командировани служители в дипломатически 
служби по време на задграничния им мандат осигури- 
телни вноски, отнасящи се за месец май 2015г. Закон за 
данъците върху доходите на физическите лица 
• Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре- 
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец май, когато 
пълният размер на начислените от работодателя доходи 
от трудово правоотношение за този месец не е изплатен 
до 25 юни.Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
удържан през месец май за доходи от трудови правоот- 
ношения. 
Закон за здравното осигуряване
До 25 юни 
• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 
здравно осигуряване: за авансово дължимите здравноо- 
сигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от 
Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани 
като упражняващи свободна професия и/или занаятчий- 
ска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като 
еднолични търговци, собственици или съдружници в 
търговски дружества и физическите лица - членове на 
неперсонифицирани дружества, регистрираните земе- 
делски производители и тютюнопроизводители (само- 
осигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец 
май 2015г. 
• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 
здравно осигуряване: за лицата, които работят без тру- 
дови правоотношения върху изплатените възнагражде- 
ния през месец май 2015г.

УЧИТЕЛИТЕ СЕ 
ПЕНСИОНИРАТ С 10 

ЗАПЛАТИ

Учителите ще получават по 10 брутни 
заплати при пенсиониране. Това решиха 
депута- тите от парламентарната 
комисия по образование при гласуването 
на второ четене на текстове за промени в 
Закона за предучилищното и училищно 
образование. „Даваме възможност в 
следващите години тези заплати да бъдат 
и повече, за по-добра квалификация, 
кариерно израстване, което ще привлече и 
младите хора към тази професия“, обясни 
председателят на комисията Милена 
Дамянова. „Текстът, който приехме, е, че 
на учителите вече при пенсиониране ще 
се плащат десет брутни заплати, което 
в момента изобщо не фигурираше в 
закона. Сега тези заплати се регулират в 
колективния трудов договор и съответно 
бяха резултат от волята и договорките на 
отраслов съвет. Сега вече този текст се 
записа в закон и го приехме единодушно 
– не по-малко от десет“, каза още тя. 
Депутатите приеха още в законопроекта 
да се запише, че освен учениците, 
и родителите трябва да уважават 
учителите. Дамянова обясни, че текстът 
има препоръчителен характер. Депотати 
поискаха да се въведе мандатност за 
директорите, но предложението не бе 
прието. Според депутатите училищните 
директори трябва да минават на 
атестации и ако резултатите са лоши, да 
се прекратяват трудовите им отношения. 

изплатена до 80% от финансовата помощ, 
предвидена за инвестицията, ако реализацията 
на проекта е започнала.

В случай че даден кандидат е сключил 
договор за предоставяне на финансова помощ 
с ДФ „Земеделие” през третия прием по мярка 
„Преструктуриране и конверсия на лозя” за 
финансовата 2015 г. и не е подал заявка за 
авансово плащане до 31 юли 2015 г., договорът 
му ще бъде прекратен.

Заявленията за предоставяне на финансова 
помощ и заявките за авансово плащане ще 
се приемат в Централно управление на ДФ 
„Земеделие”, ул. „Гусла” № 3.

След първите два приема на заявления за 
подпомагане по мярка „Преструктуриране и 
конверсия на лозя” за финансовата 2015 г. в 
ДФ „Земеделие” са сключени 71 договора на 
обща стойност близо 37,5 милиона лева.

Уважаеми дами и господа, 
Представяме Ви брой 77 на Информационен 

бюлетин на Министерството на 
туризма, изготвен в рамките на проект 
„Комуникационна кампания за насърчаване на 
вътрешния туризъм в Република България”. 
Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд 
за регионално развитие. Бюлетинът се 
разпространява до над 5 000 адресати. Ще се 
изпраща до представители на туристическия 
бизнес - туроператори и туристически 
агенти, хотелиери, общински и областни 
администрации, специализирани учебни 
заведения, туристически НПО, регистрирани 
в Националния туристически регистър, както 
и в туристическите информационни центрове 
в България. 

В този брой може да прочетете за обекта 
от община Гърмен включен в проекта, а именно 
„Ландшафтно-исторически парк „Градище” 
намиращ се в село Долно Дряново.

Праисторическото светилище в местността 
Градище край село Долно Дряново 
представлява каменен ансамбъл от гигантски 
профили на мъже и фигури на животни – 
костенурки, змии, риби и птици. Намира се на 
5 километра от селото, на пътя за Сатовча. 

Светилището е разположено върху рид с 
дължина приблизително 700 м. Върху рида с 
площ около 20 дка се открояват три изявени 
скалисти възвишения с максимална надморска 
височина 879,80 м. Те са естествено защитени, 
достъпни единствено от северозапад. От всички 
останали страни са ограде-ни от внушителен 
и живописен каньон. Склоновете са много 
стръмни, а на места скалите са почти отвесни, 
като от изток образуват пропаст с дълбочина 
над 50 м. Върху билото и по южния склон има 
неголеми, естествено заравнени площадки, 
оградени с оголени скални блокове. На места 
скалите оформят причудливи фигури – човешки 
профили и анималистични изображения. 
Комплексността на композициите, качеството 
и вида им, както и строгата им пространствена 
ориентация създават впечатлението, че 
някои от фигурите са резултат от изкуствени 
изсичания и обработка на скалите. Могат да 
бъдат забелязани изкуствени заравнявания, 
изграждане на улеи и т.нар. шарапани, които се 
свързват обичайно с религиозните вярвания на 
траките и с практикуваните от тях възлияния. 
Тракийското светилище е възникнало през 
първото хилядолетие пр.Хр. Открити са 
различни съоръжения, свързани с религиозни 
обреди – глинени олтари, култови сгради с 
каменни основи и оградни стени. В естествени 
скални цепнатини и ниши са открити обредни 
дарове като глинени съдове, лампи, изделия 
от метал. Мястото е използвано за светилище 
чак до епохата на Късната античност (ІV – 
VІ в.), като са били извършвани различни 
жертвоприношения, възлияния, процесии и 
празнични угощения. 

Първите археологически проучвания на 
светилището са проведени през 2008 г. и 
доказват, че на това място има културни следи 
от праисторическата и античната епохи. Най-

ранните следи от човешко присъствие се 
отнасят към късната каменно-медна епоха 
(края на петото хилядолетие пр.н.е.), а най-
късните археологически материали датират 
от късноримската епоха (ІІІ – ІV в. от н.е.). 
Праисторическите съдове са изработвани на 
ръка или с помощта на грънчарски калъпи. 
При декорацията на керамиката са ползвани 

различни техники – врязана, 
набодена, отпечатана, 
рисувана, като най-широко 
застъпено е рисуването с 
графитна боя. Графитната 
рисунка е нанесена прецизно, 
орнаменталните композиции 
са умело балансирани, а 
сивкавият метален блясък на 
графитните линии се откроява 
на фона на тъмната, излъскана 
повърхност на съдовете. 

Допълнителен колорит в 
орнаменталните схеми внасят 
запълнените с червена и 
жълтеникава минерална боя 
полета. Най-многобройни са 
културните следи, оставени от 

тракийското население през ІІІ – ІІ в. пр.н.е., 
което е използвало това място като светилище. 
Скалното светилище на траките в местността 
Градище притежава всички основни 
характеристики на този тип обекти – каменни 
заграждения, депа за дарове в скални цепнатини 
и ниши, глинени олтари. Досега са проучени 
основи на зидове от сгради и зидове, които 
ограждат сакрални пространства, издигнати 
върху скални масиви. Изключителен паметник 

е и откритият глинения олтар – „есхара“, с 
врязана украса по повърхността, който се 
свързва с практикуване на възлияния и други 
религиозни обреди. Открити са и движими 
артефакти – глинени съдове, лампи, глинени 
тежести за стан и прешлени за вретена, железни 
оръдия на труда. Датировката на тези находки 
показва, че светилището е било използвано най-
интензивно за религиозни нужди в периода ІІІ 
– ІІ в. пр.н.е. и в римската епоха (ІІ – ІV в. от 
н.е.). Скалната арка мегалит продължавала да 
се използва за традиционни народни обредно-
магически действия – най-вече за лекуване на 
тежки (главно женски) заболявания. Арката, 
която местните хора наричат „мушилка“, 
или „промушвачка“, а покойният проф. 
Бояджиев назовава „Чистилището“, поразява с 
внушителните си размери. Преминавайки през 
мушилката рано сутрин при изгрев слънце, 
лекуваният изоставя символично старата си 

връхна дреха край арката и продължава в 
нова, т.е. придобива нова същност, ражда се 
за нов живот. Оставя и монети върху южния 
камък на арката в дар за полученото здраве. 
Там се поставят и червените конци, с които 
предварително измерват болния. На базата на 
семантичния анализ е възможно тълкуване на 
лечебния ритуал като модернизирана вариация 
на обреда на обезсмъртяването в Древна Тракия, 
осъществяван чрез слизане в подземния свят. 
Чистилището е само една от десетките тройни 
конструкции, при които каменни образи на 
змии, жаби, риби и костенурки са накачени 
един върху друг. Гигантските каменни човешки 
глави са наречени от професора „Тангра 1“, 
„Тангра 2“ и „Тангра 3“; на други места се 
споменават като „Владетел“, съответно 1, 
2 и 3. Те се съзерцават само под определен 
ъгъл и точно проектирана дневна светлина. 
Върху издигащ се в посока юг скалист нос 
са издълбани като с нож множество ями с 
кръгла форма. Скалните изсичания оформят 
космически слънчеви кръгове – доказателство, 
че това е древен тракийски храм. Скалата е 
осеяна с фрагментирана керамика, датираща 
основно от предримската и късноантичната 
епоха, твърдят археолози.

Благодарение на съвместен европейски 
проект между българската община Гърмен 
и гръцката община Тасос - „Увеличаване 
атрактивността на трансграничния регион 
Тасос – Гърмен чрез надграждане на местните 
природни дадености“, комплексът вече е 
достъпна туристическа дестинация, подобно 
на Перперикон. В рамките на проекта през 
2013 г. официално е открит Ландшафтно-
исторически парк „Градище“, който обхваща 
изцяло територията на археологическия 
паметник на културата „Праисторическо 
и тракийско светилище в м. Градище“, 
деклариран като недвижима археологическа 
културна ценност с предварителна категория 
„национално значение“. Целта на проекта 
е облагородяване на природните ресурси 
на района и популяризиране на кулурно-
историческото наследство, намиращо се на 
територията на двете общини. Предстои още 
много работа за историци и археолози, тъй като 
археологическата находка обхваща площ от 
над 500 дка, а досега са проучени не повече от 
150 дка. Вече са изградени екопътеки, беседки, 
заслони, чешми, дори пречиствателна станция. 

Облагороденото тракийско-мегалитно 
светилище в местността Градище край село 
Долно Дряново е поредната туристическа 
атракция в Гоцеделчевския край наред с 
архитектурните резервати „Ковачевица“ 
и „Лещен“, античния град „Никополис ад 
Нестум“ и Огняновските минерални бани– 
утвърден балнеоложки курорт с национално 
значение. 

Култовият комплекс с каменни глави и 
долмени се намира на 5 км от село Долно 
Дряново в посока Сватовча и Доспат. Все още 
няма указателни табели и самият комплекс 
не се вижда от пътя. За ориентир може да 
служи площадката с каменната чешма, която 
се намира отдясно на шосето. Площадката е 
удобна за паркиране. До каменните глави може 
да се стигне с автомобил или пеша – те са на 
около 300 – 400 м от чешмата.

             50 МАЛКО ПОЗНАТИ ТУРИСТИЧЕСКИ     ОБЕКТИ В БЪЛГАРИЯ

На 2 юли започва 
прием на заявления за 
финансова помощ по 
мярка Преструктуриране и 
конверсия на лозя 

От 2 до 9 юли 2015 г. ще продължи 
третият прием на заявления по мярка 
„Преструктуриране и конверсия на 
лозя” от Националната програма за 
подпомагане на лозаро-винарския сектор 
за финансовата 2015 г. 

Общият бюджет, който ще бъде 
разпределен между одобрените 
кандидати, е малко над 2,5 милиона лева. 
Тъй като средствата са от остатъчен 
бюджет по мярка „Преструктуриране 
и конверсия на лозя” за финансовата 
2015 година, ще се приемат заявления 
за финансова помощ единствено 
от кандидати, посочили желание за 
авансово плащане.

Припомняме, че заявки за авансово 
плащане по мярката за преструктуриране 
и конверсия на лозя се подават след 10-ия 
ден от датата на сключване на договора 
и не по-късно от 31 юли за съответната 
финансова година. По тях може да бъде 

МЗХ публикува Заповед за 
отваряне на прием по 6.1 Млад 

фермер
П р и е м ъ т 

на проекти 
по мярка 6.1 
С т а р т о в а 
п о м о щ 
за млади 
з е м е д е л с к и 
стопани от 
П р о г р а мат а 
за развитие 
на селските 

райони ще започне на 29 юни и ще продължи 
до 24 юли 2015 г.

Приемът на проекти по мярка 6.1 Стартова 
помощ за млади земеделски стопани от 
Програмата за развитие на селските райони 
ще започне на 29 юни и ще продължи до 24 
юли 2015 г. Това става ясно от заповедта на 
министър Десислава Танева за отваряне на 
прием по мярката.

Бюджетът за приетите заявления за 
подпомагане в периода на прием е в размер на 
левовата равностойност на 35 000 000 евро. 

Приемът на проекти може да става и по 
електронен път, се посочва още в заповедта. 
Кандидатите трябва да попълнят и подадат в 
избрана от тях Дирекция на ДФЗ заявления за 
достъп (по образец) за предоставяена на права 
за достъп и ползване на електронен модул за 
съдаване на заявление за подпомагане. 
Брюксел разреши да прехвърлим 
повече пари към неприключили 
проекти по 3 мерки от старата 
ПРСР

Европейската комисия отказа да удължи с 
6 шест месеца възможността за плащания по 
Програмата за развитие на селските райони 
за 2007-2013 г, която приключва в края на 
годината.

България, Румъния, Гърция и още няколко 
държави поискаха плащания по проекти да 
могат да се правят до средата на 2016 г., за 
да се навакса изоставането на усвояването на 
средства.

Комисарят за земеделието обаче обясни пред 
земеделските министри от ЕС, че това няма да 
е възможно заради поетото от Европейската 
комисия, която отговаря за изпълнението на 
бюджета на ЕС, задължение да не надхвърлят 
договорените финансови тавани, фиксирани 
в дългосрочния бюджет на ЕС. Ако се 
удължи времето за плащане, това ще наруши 
стабилността на бюджета, за който отговаря 
Кристалина Георгиева. Подобна отсрочка е 
била дадена за ПРСР за 2000-2006 г., но сега 
това не е възможно, тъй като 31 декември 
2015 г. е изрично записан като крайна дата 
за плащанията. Вместо това Еврокомисията 
ще позволи на страните, които поискат, да 
прехвърлят повече средства от по-непопулярни 
мерки, към по-търсени, където парите са 
свършили, и така да им позволи да разплатят 
повече средства до края на годината. Вместо 
до 3% ще е могат да се пренасочат до 5 на сто 
от неизползваните бюджети към три области: 
подобряване на конкурентоспособността на 

земеделския и горски сектор, подобряване на околната 
среда и подобряване на стандарта на живот и насърчаване 
на диверсификацията на икономиката в селските райони.

За да може да се възползва от пренасочването на 
фондове обаче българското правителство ще трябва 
да изпрати поправки в ПСРС в тази посока в Брюксел 
преди 30 септември.



  4                             ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

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

СТАРТИРАНЕ НА СХЕМА АКТИВНИ ПО 
ОП РЧР 2014-2020 

В следващите редове 
представяме схемата по ОП 
“РЧР” - АКТИВНИ.
Целите на мярката: - да се 

идентифицират младежи до 29 
години, които не работят, нямат 
завършено образование, в риск 
от социално изключване, от 
маргинализирани общности, 
с цел включването им в 
обучение за придобиване на 
професионални умения и квалификация, устройването им на работа 
или връщането им в образователната система.
Целевата група? – всички НЕрегистрирани в Бюрото по труда 

младежи между 15 и 29 години, които не са имали възможността да 
завършат своето образование, но искат да го направят, или да получат 
обучение за придобиване на квалификация за започване на работа.
Как? – различни видове организации ще си партнират на местно и 

регионално ниво, за да открият и помогнат на младежите в намирането 
на тяхното място на пазара на труда, както и във връщането им в 
училище или получаването на необходима квалификация за започване 
на работа.Те са неправителствени организации, предоставящи 
посреднически услуги на пазара на труда, центрове за информация и 
професионално ориентиране, центрове за професионално обучение, 
социални партньори, общини и райони на общини, работодатели и др.
Какво? – ще бъдат организирани информационни кампании и 

трудови борси. Ще се провежда индивидуална работа с младежите - 
психологическо подпомагане при търсенето и намирането на работа, 
професионално ориентиране и обучение, насочване към образователни 
институции за връщането им в училище, осъществяване на връзка с 
работодатели за устройване на работа или подпомагане регистрацията 
им в Бюрата по труда. 
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Дейности за идентифициране на икономически неактивни младежи 

до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение, 
и активиране за включването им на пазара на труда, в т.ч.:  
- информационни кампании и събития;
- трудови борси;
- индивидуална работа с идентифицираните лица:
- изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите;
- професионално ориентиране;
- психологическо подпомагане за придобиване на активно поведение 

на пазара на труда;
- насочване към образователни институции и структури на 

Министерството на образованието и науката на регионално и местно 
ниво за продължаване на образованието;
- насочване към включване в обучение;
- осъществяване на връзки с работодатели и подпомагане наемането 

на работа;
- насочване към активно търсене на работа и подпомагане на 

регистрация на неактивните лица в дирекции „Бюро по труда“ към 
Агенция по заетостта.
2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на 

работа.
3. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална 

квалификация или ключови компетентности в областите чуждоезиково 
обучение и дигитална компетентност - САМО във връзка с конкретна 
възможност за наемане на работа след обучението (по заявена 
готовност от работодател).
Изпълнители по процедурата могат да бъдат:
-  неправителствена организация;
- организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на 

труда; 
- център за информация и професионално ориентиране;
-  център за професионално обучение; 
- социален партньор (национално представителна организация на 

работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с 
изискванията на Кодекса на труда);
-  община или район на община
- работодател (в т.ч. общини и райони на общини и общинските 

предприятия по чл. 52 от ЗОС).
Финансиране:
Минимален размер на проект:    200 000  лева
Максимален размер на проект:   391 166 лева
Интензитет: 100 %
Срокове: 31.08.2015 
Проектите се подават само по електронен път, с квалифициран 

електронен подпис.

А сега накъде? Този въпрос вече 
изнервено задават фермерските 
и консултантски фирми, които 
изготвиха и подадоха проектите 
си или тези на своите клиенти 
при първия прием по мярка 4.1 за 
модернизиране на земеделските 
стопанства за 2015 година.

Този път обаче въпросът е на 
фона на нов бизнес хоризонт и 
вече в условията на очертала се 
зверска конкуренция, която се 
очаква да се развихри при оценката 
на заявленията на кандидатите в 
следващите три месеца.

Много или достатъчно са 
подадените проектни намерения 
и какви са амбициите, заложени в 
тях - това тепърва ще е въпрос на 
сериозен анализ от страна на МЗХ, 
обеща земеделският министър 
Десислава Танева.

Анализът обаче в един момент 
може да се окаже без значение, при 
положение, че хората са се потрудили 
да проектират инвестиции, които 
надхвърлят в пъти плануваните 
пари.

Според зам.-министър Васил 
Грудев първият прием на мярка 4.1 
приключи със свръхочаквания

А това, което на второ място е за 
отбелязване, са многото качествени 
проекти. Така че битката при 
точкуването им ще бъде жестока, 
смята и той.

Няма и как да е по друг начин при 
подадени 3 360 проекта за 2,1 млрд. 
лева и поискана субсидия над 1,1 
млрд.лева, и на този фон при спуснат 
бюджет от едва 300 млн. лева.

Това обаче повдига въпроса защо 
е планиран толкова тънък бюджет 
за най-атрактивната мярка от 
програмата, и не е ли това донякъде 
подценяване на желаещите да 
модернизират стопанствата си.

Защото този вид инвестиции 
са основата за модернизиране 
на земеделските структури, а 
при положение, че в тях участва 
и субсидирането за покупка на 
земеделска техника, няма как да 
няма наплив.

Според Грудев, един дори 
съвсем първоначален анализ от 
днешната статистика, предвещава 
изключителна конкуренция, но и 
готовност за качествено усвояване 
на европарите. Това може да радва 
държавната администрация, но вече 
изправя на нокти стопанствата - 
кандидати.

Два са новите момента за 
отбелязване в качествено нов план, 
смята зам.-министърът.

Във втория етап на Програмата 
за развитие на селсктие райони, 
стартирал сега, държавата поне 
вече няма да бъде питана колко 
европейски средства ще изгубим 
(както за периода 2007-2013).

На второ място ще се задава 

въпросът за какво и как ще ги усвоим 
най-правилно.

Всичко това показва, че в 
следващите 3 месеца се задава 
голямата лятна игра на нерви докато 
бъдат точкувани подадените 3 360 
проекта. Както подразбрахме в 
тази ситуация експертите на фонд 
“Земеделие” няма да има нужда да се 
морят да оценяват всичко подадено, 
а ще тръгнат отгоре надолу и ще 
стигнат до там, до където стигат и 
парите.

Така става ясно, че ще удовлетворят 
желанията на заложените от 
държавата нови приоритети в 
Програмата за развитие на селсктие 
райони - т.е. на зеленчукари, 
овощари, животновъди, 
оранжерийни производители и на 
стопаните, развиващи биологично 
производство или в преход към него. 
Те ще бъдат най-високо ранкирани.

Неотдавна министър Танева 
обеща, че занапред всеки прием 
ще бъде обсъждан след анализ с 
браншовите организации, за да 
внесат те становища за следващия.

Според индикивативния график на 
агроведомството следващият прием 
по мярка 4.1 ще се състои от 2 до 29 
ноември тази година.

Интересно е какво ще е 
становището и на асоциациите 
на зърнопроизводитителите, и 
на земеделските производители 
например за втория прием? И какво 
ще се случи, когато и тогава нито 
един проект на такъв вид стопанин 
за земеделска техника не премине 
лентата на одобрение, както 
предположи още сега зам.-министър 
Васил Грудев.

Той информира, че наесен ще 
се приемат документи по 4.1 за 
инвестиции в хидромелиорации 
които пак ще удовлетворят 
приоритизираните сектори 
зеленчуци и овошки. И то само в 
частта на “малкия поливен пакет” 
- т.е. за изграждане на инсталации 
за капково напояване по сега 
действащата наредба.

Не става дума въобще за голямата 
хидромелиоративна мярка, която 
очакват фермерите, и която преди 
2016-а няма как да стартира.

Така че единствената прогноза, 
която засега може да се направи 
и няма да бъде грешна, е тази, че 
започва голямото напрежение и ще 
има много отказани проекти защото 
подадените до 8 юни надхвърлят 
поне 4 пъти парите.

Просто не е необходимо да 
си гадател, за да разбереш, че 
повечето от половината подадени 
документации, ще увиснат.

А Министерство на замеделието 
и горите засега обещава само да 
направи опит всички намерения, 
които са подадени сега и няма да 
бъдат класирани, да могат поне да 
бъдат внесени от кандидатите и в 
следващия ноемврийски прием по 
мярката.

Това обаче не е сигурно. А 
сигурното според зам.-министър 
Грудев засега е само едно, че вече 
няма да се позволи да се влезе в 
хипотезата от предишния програмен 
период, когато една част от проектите 
бяха одобрени, а друга - не, просто 
защото бяха подадени с минути по-
късно.

МНОГО ПРОЕКТИ ЗА МАЛКИ ПАРИ


