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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

СЪБОРИХА ПЪРВИТЕ НЕЗАКОННИ КЪЩИ В ПРИКЛЮЧИХА ВСИЧКИ ОБУЧЕНИЯ ПО
ПРОЕКТ “ПРОГРЕС ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ НА
КВ. “КРЕМИКОВЦИ”
Със
заповед
на
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН“
РДНСК-Благоевград,

под полицейска и
жандармерийска
охрана
и
в
присъствието на почти
всички институции директора на ОД МВР
Христо
Разсолков,
Началника на РПУ
на МВР гр. Гоце
Делчев- Ангел Зайков,
областния управител
Бисер
Михайлов
и
заместника
му
Асим Адемов, Отдел
“Закрила на детето”
и други, на 29.06.2015 г. бяха съборени първите четири незаконно
построени къщи в кв.“ Кремиковци“ с. Гърмен.
На улицата без покрив останаха четири ромски семейства с общо 20
човека в т. ч. 10 деца. Събарянето на къщите доведе до друг проблем настаняване на хората, чийто домове се събориха.
Община Гърмен не разполага със сграден фонд и не е в състояние да
осигури покрив над главите на тези хора.
Същата съдба ще сполети още 16 човека, от които 14 деца, в т. ч 2 деца
инвалиди, чиито къщи се очаква да бъдат съборени на 13.07.2015 г.
Проведоха се много срещи между представители на различни
институции, за решаването на проблема по настаняването на останалите
без дом семейства, но решение все още не е намерено. По този проблем бе
свикано и извънредно заседание на ОбС Гърмен. Общинските съветници
дълго дискутираха проблемите и направиха предложение за организиране
и провеждане на работна среща между представители на инициативния
комитет, ромите, Кмета на общината, Председател на ОбС заедно с
Президента на РБ, Министъра на регионалнота развитие и Министър
– председателя, за да се търси решение на проблема. Освен това ОбС
предлага да се отложи събарянето на следващите незаконни къщи, докато
се немери място, където да се настаняват хората, чиито домове ще бъдат
съборени. Очаква се развитие по проблема през следващите дни.

ОТ 1 ЮЛИ СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ПОМОЩИ
ЗА ОТОПЛЕНИЕ

От 1 юли 2015 г. започва
приемът
на
молбидекларации за отпускане
на целева помощ за
отопление за отполителен
сезон 2015-2016 г. като
целевата
помощ
се
отпуска за период от 5
месеца.
Молба-декларацията
се подава в Сектор
”Социална
закрила”
по
постоянен
адрес.
При
попълването
задължително се заявява
видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо
гориво или природен газ.
За отоплителен сезон 2015/2016 г. при изчисляване на доходите
на пенсинерите няма да се вземат предвид добавките, изплатени за
Великден, както и увеличението на пенсиите.
За отоплителен сезон 2014/2015 г. месечният размер бе 72,20 лв., а за
целия отоплителен сезон 361,00 лв. За отоплителен сезон 2015/2016 г.
размерът на помощта все още не е уточнен.
За електроенергия, твърдо гориво или природен газ помощта се
изплаща по определен ред:
-За месеците ноември и декември се изплаща не по-късно от края на
месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната
помощта;
-за месеците януари, февруари и март 2016 г. целевата помощ се
отпуска до 31-ви януари 2016 г.;
За семействата, отопляващи се с топлоенергия, целевата помощ се
отпуска за период от 5 месеца и се превежда ежемесечно в максимален
размер.

На 24, 25 и 26 юни 2015 г. се проведе последната част от обучението
по гръцки език за служителите на община Гърмен. Обучението е част от
дейност 3 „Провеждане на обучения за развитие на ключови компетенции“
на проект „Прогрес чрез обучение на служителите на община Гърмен“,
финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“.

В него взеха участие 30 служители, които 15 дни се обучаваха на
общуване на гръцки език.
Последното обучение по проекта се проведе в периода 28 – 30 юни и
беше на тема „Лидерство“. Обучението беше тридневно и в него взеха
участие 15 служители на община Гърмен.
С това обучение приключи изпълнението на дейност 3 „Провеждане на
обучения за развитие на ключови компетенции“. В проекта бяха заложени
за изпълнение общо 7 обучения и всички приключиха успешно:
• 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;
• В обучението на тема „Лидерство“ взеха участие 15 служители на
община Гърмен
• В обучението за общуване на гръцки език участваха 30 служители
на общината;
Проектът ще приключи на 21 август 2015 година, когато изтича
едногодишния срок на договора сключен между община Гърмен и
Управляващия орган на ОП „Административен капацитет“.
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НОВИНИ

ОТ 1 ЮЛИ 2015 МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ГРАФИЦИ ЗА ОТПУСКИ
СТАНА 380 ЛВ.
ЩЕ ОТПАДНАТ

Според правителството това ще
повиши приходите от данъци и
осигуровки в хазната
Заплати и пенсии се вдигат
от
1
юли.
Минималното
възнаграждение в страната скача
от 360 на 380 лева. Това ще е
повторното увеличение на найниската месечна заплата през тази
година, след като от 1 януари то се
вдигна от 340 на 360 лв. Тогава от
него се възползваха около 200 000
работещи, а сега броят им ще е
около 248 000.
С новата минимална заплата след
удръжката на данъци и осигуровки
в джоба на работниците, които я
получават, ще остане чист доход
от 298 лв. Това е с 16 лв. повече
от досегашното ниво от 282 лв.,
което пък бе с 4 лв. под линията на
бедност в страната, определена за
тази година. Плавното повишаване
на
минималната
заплата
е
основно средство за борба със
сивата
икономика,
посочва
правителството. В тригодишната
бюджетна прогноза е заложено
увеличение
на
най-ниското
месечно възнаграждение за 2016
г. - да нарасне до 420 лв., а за 2017
г. - до 460 лв.
Много
по-скромно
ще
е
увеличението на парите за
възрастните
хора.
Според
швейцарската формула то ще е едва
1.9%. Причината е отрицателната
инфлация през миналата година.
Според швейцарското правило
годишното осъвременяване на
пенсиите е равно на сумата от
половината от ръста на инфлацията
през предходната година и
половината от ръста на средния
осигурителен доход.
От 1 юли възрастните хора с найниски пенсии ще получават по
2-3 лв. повече месечно. В масовия
случай хората ще вземат около
5 лв. над сегашните си пари за
старост. Минималната пенсия за
стаж и възраст се вдига с 3 лв. и
става 157.44 лв., а социалната
пенсия за старост расте от 113 на
115.50 лв. За да няма лишени от
енергийна помощ през зимните

месеци, социалното министерство
планира промяна във формулата за
определяне на пределните доходи
на най-бедните, като завиши един
от коефициентите. “Нито един
пенсионер, който е получавал
добавка за топло през тази зима,
няма да изпадне догодина от това
подпомагане поради увеличена
пенсия”, увериха от социалното
министерство.
През миналия отоплителен сезон
близо 256 хиляди лица и семейства
са получавали енергийна помощ.
Тя бе в размер на 72.20 лв. и се
изплаща от ноември до март.
Получаването на осъвременените
размери на пенсиите ще започне на
7 юли (вторник) и ще приключи на
20 юли (понеделник). Преводите
на сумите за юлските пенсии по
сметки на пенсионерите, които
получават пенсиите си по банков
път, ще бъдат извършени на 7 юли
2015 г.
Минималната работна заплата е
нараснала близо пет пъти от 2000
година досега. В началото е била
едва 79 лева, а 7 години по-късно
- при влизането ни в Европейския
съюз, тя вече е 180 лева. По данни
на Националния статистически
институт 80 145 души са били
осигурявани
на
минимална
заплата през април 2014 г. Година
по-късно те са 78 237. България
все още е в дъното на таблицата по
МРЗ в Евросъюза. Минималното
месечно заплащане у нас е около
10 пъти по-ниско, отколкото в
Люксембург.
Таванът на пенсиите у нас
се вдига от 840 на 910 лева от
следващия месец. Така за близо
11 200 пенсионери в България
ще падне ограничението на
парите за старост. Все още обаче
около 33 500 възрастни хора ще
продължат да бъдат ощетявани,
като получават по-ниски пенсии,
отколкото показват изчисленията
на НОИ.
Скокът на тавана на пенсиите
се дължи на увеличения от 1
януари размер на максималния
осигурителен доход от 2400 на
2600 лв. Таванът на парите за
старост е 35% от този доход.
Според тригодишната бюджетна
прогноза на правителството той ще
се запази до 2017 г. включително,
което означава, че дотогава ще
действа 910 лв. таван на пенсиите./
БЛИЦ

ПУСКАТ 100 ХИЛ. МАЛКИ ПЪСТЪРВИ В ТРИ РЕКИ
100 000 малки балкански пъстърви ще
бъдат пуснати в планинските притоци
на реките Струма, Места и Вит по
инициатива на Югозападното държавно
предприятие. Кампанията по зарибяване
вече стартира и обхваща 10 териториални
поделения на предприятието. Това
са държавните ловни стопанства
“Витошко Студена”, “Дикчан” - с.
Сатовча и “Осогово” и държавните
горски стопанства в Якоруда, Гърмен,
Елешница, Добринище, Рилски манастир, Невестино и Рибарица.
Средствата за зарибяването са в размер на 15 хил. лева и се осигуряват
от Югозападното държавно предприятие.
Зарибителният материал от балканска пъстърва е произведен в
рибовъдно стопанство “Тошков чарк”. Транспортира се в найлонови
чували с кислород и е придружен с ветеринарномедицински сертификат
и документ за произход.
Балканската пъстърва е местен вид, чието оцеляване без подпомагане
на популацията й чрез разселване е застрашено.

Задължението на работодателите
за изготвяне на графици за
ползването на отпуските ще
отпадне след промени в Кодекса
на труда. Парламентът прие на
първо четене това предложение
на депутата от БСП Петър Кънев
със 147 гласа “за”. Останалите посъществени промени, които бяха
одобрени, са възстановяването
на действащата до 2012 г.
възможност
работодателите
да прекратяват с предизвестие
трудовото правоотношение с
лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
въвеждането на гъвкаво работно време и на еднодневните трудови
договори за не повече от 90 работни дни за земеделските работници.
По-малко бюрокрация
Графиците за отпуски през 2010 г. бяха въведени по време на предишния
мандат на ГЕРБ заради натрупания голям брой дни неизползвани отпуски
в администрацията, които трябваше да бъдат заплатени от държавата при
съкращения. В мотивите на депутатите от БСП за отмяната на графиците
е записано, че те трябва да отпаднат “като неработещ текст”, и в крайна
сметка предложението беше одобрено единодушно.
Друго предложение на БСП е да се увеличи срокът за уведомяване на НАП
за всеки сключен трудов договор от три на седем дни. Мерките, насочени
конкретно за микро- и малките предприятия, предвиждат също да отпадне
задължението за предварително писмено уведомяване на инспекцията
по труда за удълженото работно време и за предварително съгласуване
със синдикатите. Работодателите ще могат отново да прекратяват с
предизвестие трудовия договор с лицата, придобили право на пенсия
за осигурителен стаж и възраст, като целта е да има равнопоставеност
между работещите по трудово и служебно правоотношение. Отпада и
изискването работодателят да утвърждава правила за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, тъй като това
вече е уредено в Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

С НАД 5 МЛН. ДЕКАРА СА СЕ УВЕЛИЧИЛИ
ОБРАБОТВАНИТЕ ПЛОЩИ В СТРАНАТА ЗА
ПОСЛЕДНИТЕ 7 ГОДИНИ

Това обяви министърът на земеделието
Десислава Танева при представянето на
пет финализирани проекта за уедряване на
земеделски земи в селата Студена, Друмево,
Момина църква, Раздел и град Смядово.
На събитието присъстваха експерти от
Министерство на земеделието и храните и
Българска асоциация на собствениците на
земеделски земи.
Благодарение на европейското подпомагане отчитаме намаляване на
необработваемите площи. През 2007 г. е имало 33 млн. декара площи, от
които 28,5 млн. декара обработвани, а останалите постоянно затревени
градини и трайни насаждения. В края на 2014 г. има заявени близо 39
млн. декара. През 2007 г. необработваната земя е била 30 % от общия
селскостопански фонд. В края на 2014 г. данните показват, че в различните
землища на страната необработваните площи са между 10 и 15 %.
Смятам, че основният проблем на българското земеделие е
разпокъсаността на земята за създаване на стопанства. От 2011 г.
правим различни редакции в Закона за собствеността и ползването на
земеделски земи, за да се установят правила, които да дават устойчивост
на земеделския производител. Генералното решаване на тези проблеми
може да дойде с комасацията на собствеността. Това кодифицирано
законодателство трябва да обединява абсолютно всички закони и да
стимулира и инициира поземлени отношения, които водят до комасация
на собствеността.

ОДОБРИХА ЕДНОДНЕВНИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
ЗА СЕЗОННА СЕЛСКОСТОПАНСКА РАБОТА
Народното
събрание
одобри
еднодневните трудови договори за сезонна
селскостопанска работа. „За” гласуваха 118
депутати, 15 бяха против, а четирима се
въздържаха.
С така приетите промени трудов договор
за краткотрайна сезонна селскостопанска
работа може да се сключва между работник
и регистриран земеделски стопанин за
работа за един ден, като това време не се
признава за трудов стаж, а осигурителен.
С един работник може да се сключват трудови договори общо не за
повече от 90 дни. Условията и редът за предоставяне, регистриране и
отчитане на трудовите договори пред инспекцията по труда се определя
с наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласувана с
управителя на Националния осигурителен институт и с изпълнителния
директор на Националната агенция за приходите. Работниците се
осигуряват при условия и по ред, установени в Кодекса за социално
осигуряване и в Закона за здравното осигуряване.
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ЕВТИНИ ЗАЕМИ ЗА
МАЛКИЯ БИЗНЕС

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДЛАГАТ 50% ПО-НИСКА
ГЛОБА, АКО СЕ
ПЛАТИ ДО 2 СЕДМИЦИ

ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛЕН
КАЛЕНДАР
Кодекс за социално осигуряване

102 млн. евро ще бъдат предоставени
за гаранции при отпускането на
евтини кредити за малкия и средния
бизнес по новата оперативна програма
„Инициатива за МСП“. Това става
ясно от проекта за нея, публикуван за
обществено обсъждане.
Парите ще бъдат заделени от
одобрената вече програма „Иновации и
конкурентоспособност“.
Програмата е в изпълнение на
инициатива на Европейската комисия
(ЕК) и Европейската инвестиционна
банка
(ЕИБ)
за
прилагане
на
финансови инструменти за дребния
бизнес. Управляващият орган ще е в
Министерството на икономиката.
Контрол върху разпределението на
средствата ще упражнява финансовото
министерство. Управлението на ресурса
ще се осъществява от Инвеститорски
борд, в който ще има представители на
Европейския инвестиционен фонд, ЕИБ,
ЕК и Управляващия орган.

ГОРСКИТЕ СЪСТАВИХА
НАД 6 ХИЛЯДИ АКТА ЗА 6
МЕСЕЦА

Над 6000 акта за нарушения по Закона
за горите, Закона за лова и опазване
на дивеча и Закона за рибарство и
аквакултури са съставили горските
инспектори през първите шест месеца
на година. Проверяващите са извършили
повече от 120 000 инспекции. Това е с 10%
повече в сравнение с миналата година.
Най-често срещаните нарушения са за
добив на немаркирани дървета, както
и за транспортиране и съхранение на
дървесина без необходимите документи,
показват данните от проверките.
Добивът на немаркирани дървета найчесто се случва в лесно достъпни гори
в близост до населените места и покрай
пътищата, но може да бъде наблюдавано
и в насаждения, които са обекта на
ползване от трети лица.
От началото на годината до момента
горските инспектори са конфискували
повече от 2 хиляди кубика дървесина от
различни дървесни видове, в зависимост
от това къде е извършено нарушението.
По актовете за установените нарушения
са задържани от контролните органи
и средствата, използвани за незаконен
добив и транспорт на дървесина – 70
моторни превозни средства, повече от
100 каруци, 50 моторни триона и други
инструменти за дърводобив.
Освен плановите проверки, горските
служители извършват и изненадващи
проверки по сигнал, както и съвместни
акции с полицията.

Наполовина да бъде опростявана наложената
на шофьори глоба за извършени от тях
нарушения на пътя, ако е платят в двуседмичен
срок от получаването на акта. Това ще
предложи председателят на парламентарната
транспортна комисия Гроздан Караджов
заедно с други законови поправки, свързани
с безопасността на движение по пътищата,
съобщи самият той пред Дарик радио във
вторник. В момента този бонус е 30 процента,
но според Караджов, “ако действате с тоягата,
на другия край трябва да имате и моркова,
иначе няма да се постигне никакъв социален
ефект”.
“Защото, когато направиш нарушение, си
казваш: “Досега съм бил все изряден, сега,
когато веднъж наруших, защото бързах, трябва
ли да ми се случи?!” Това е мотивът ми да
искам по-висока “награда” при плащане на
глобата в срок”, обясни мотивите си депутатът
от Реформаторския блок (РБ). По думите му,
преди лятната ваканция трябва да са готови
предложенията за промени в поне 3-4 закона,
свързани с безопасността по пътищата, за които
вицепремиерът и министър на вътрешните
работи Румяна Бъчварова даде срок от 30 дни
на работна група от експерти на вътрешното,
транспортното и регионалното министерства.
“Статистиката показва, че поне едно от пет
нарушения води до тежко пътно-транспортно
произшествие. Причината е чувството за
безнаказаност, породена от факта, че за
предишните на водача му се е разминало. Така
се “раждат” системните нарушители, а точно
те в крайна сметка най-често причиняват
смърт или телесна повреда на пътя. Затова
водачите с пет нарушения в една година трябва
на момента на установяване на последното да
губят книжката си за срок поне от два месеца”,
заяви Караджов.

НССЗ ЩЕ ПРОВЕДЕ 143
ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ ПРЕЗ
ЮЛИ И АВГУСТ

Националната
служба
за
съвети
в
земеделието
ще
проведе
143 изнесени
п р и е м н и
в
цялата
страна
през
следващите два
месеца – юли
и август. От
тях 63 приемни ще се организират през юли
в 16 области, а през месец август - 80 за 18
области.
От началото на годината са проведени общо
437 приемни. По време на изнесените приемни
земеделски производители са получили на
място актуална информация и съвети в областта
на земеделието и развитието на селските
райони включително и за възможностите за
финансиране по Програмата за развитие на
селските райони 2014 -2020 г., схемите за
директни плащания и националните схеми
за подпомагане. Целта на приемните е да се
разшири и улесни достъпа на земеделските
производители до консултантските услуги на
службата.
Информация с датите, часовете и местата на

ЮНИ 2015 г.

До 25 юни
• Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително
пенсионно осигуряване: за работещите в чужбина по
трудови или служебни правоотношения с български
осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни
вноски, отнасящи се за месец май 2015 г.
• Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено 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 обществено 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 обществено осигуряване и допълнително задължително
пенсионно осигуряване: за съпрузите на лицата, регистрирани 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 дейност за месец май 2015 г.
• 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 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 пенсионно 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 дългосрочно командировани служители в дипломатически
служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец май 2015г. Закон за
данъците върху доходите на физическите лица
• 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 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 правоотношения.

Закон за здравното осигуряване

До 25 юни
• Внасяне на осигурителните вноски за задължително
здравно осигуряване: за авансово дължимите здравноосигурителни 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 занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като
еднолични търговци, собственици или съдружници в
търговски дружества и физическите лица - членове на
неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец
май 2015г.
• Внасяне на осигурителните вноски за задължително
здравно осигуряване: за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец май 2015г.
провеждане на изнесените приемни до края на месец
август 2015 г. е публикувана на електронната страница
на Министерство на земеделието и храните в рубриката
„Актуално“, както и на интернет страницата на НССЗ
в рубрика „Обучения и информационни дейности”,
подрубрика „Изнесени приемни”.
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ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННАТА ВЪЗРАСТ ЩЕ НАРАСТВА ДО ОБМИСЛЯТ ПРОМЯНА НА ПРСР ЗА
65 Г.
ФИНАНСИРАТ ПОВЕЧЕ АГРОПРОЕКТИ

П р о е к т ъ т
предвижда
плавно
увеличаване
на
възрастта
за
пенсиониране
на
мъжете и жените
до достигане на 65
години и за двата
пола към 2037 г.
за масовата трета
категория
труд.
Предвижда се стажът
за
пенсиониране
също да се увеличава
с по 2 месеца годишно до достигането на 40 години за мъжете и 37 години
за жените към 2027 г.
За лицата, които нямат изискуемия осигурителен стаж, който е не
по-малко от 15 години действителен такъв, се предлага също плавно
увеличаване на възрастта за пенсиониране, която да достигне през 2029
г. 67 години.
Предлага се създаване на нова разпоредба за уреждане на възможността
за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер
на лица с изискуем осигурителен стаж и недостиг на възраст до 12 месеца.
Пенсията се намалява с 0,4 % за всеки недостигащ месец и е пожизнена.
Възрастта за пенсиониране на упражняващите първа и втора категория
труд също плавно ще се увеличава до достигане на 55 години за първа
категория и 60 години за втора. В момента работещите първа категория
труд мъже се пенсионират на 52 години и 8 месеца, а жените – на 47
години и 8 месеца. Запазват се възможностите за по-ранно пенсиониране
на работещите първа категория труд – на 45 години при 10 години стаж в
случай на съкращения от предприятието.
От 1 януари 2016 г. се предлага въвеждане на възраст за пенсиониране
на работещите в сектор “Отбрана и сигурност”, като възрастта следва да
е 52 години и 10 месеца. Предлага се плавно увеличаване на възрастта до
достигане на 55-годишна възраст.
Народното събрание прие и т.нар. таван на пенсиите да отпадне от 1
януари 2019 г.
Предвижда се увеличение на осигуровката за пенсия с по един
процентен пункт съответно през 2017 и 2018 година. В момента вноската
за фонд “Пенсии” е 17,8%, което означава, че през съответните години тя
ще нарасне съответно на 18,8% и 19,8%.
За да не се допусне нарастване на общата данъчно-осигурителна
тежест се отменя предвиденото увеличаване на осигурителната вноска
в универсален пенсионен фонд от 5% на 7%, която трябваше да влезе в
сила от 2017 година.
С промените на социалното министерство се предвижда доизграждане
на промените в тристълбовия модел на осигуряване и въвеждането на
възможност за избор дали да се осигуряваме както досега - в универсален
пенсионен фонд и в държавното обществено осигуряване или само в
държавното обществено осигуряване.

МВ: ЩЕ ЗАВЪРШИМ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА
2015 ГОДИНА С ИЗЛИШЪК ОТ 850 МЛН. ЛВ.

По предварителни данни, първата
половина на 2015 г. ще завърши с около
850 млн. лв. излишък, съобщиха от
финансовото министерство. Това е найголемият излишък за първо полугодие
от 2008 г. насам. За сравнение за същия
период на 2014 г. хазната бе с дефицит от
996,4 млн. лв. и означава, че бюджетната
позиция се подобрява с 1 846,4 млн.
лв. По-високите приходи и помощи
продължават да бъдат основните фактори за подобрението в бюджетната
позиция към юни 2015 г.
Основни параметри: Приходите и помощите по КФП за първото
полугодие на 2015 г. се очаква да бъдат в размер на около 16 248,9
млн. лв. (53,5% от годишния разчет). Към края на месец юни в частта
на приходите се отбелязва значителен ръст от 14,7% (2 078,2 млн. лв.)
спрямо същия период на 2014 година. Ръстът спрямо предходната година
се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи и постъпления в
частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия),
които нарастват съответно с 1 297,3 млн. лв. и 780,9 млн. лева.
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската
на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2015 г. на база на
оперативни данни и оценки са в размер на около 15 398,9 млн. лв., което е
46,9% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година
са в размер на 15 167,1 млн. лева.
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена
за първото полугодие на 2015 г. от централния бюджет, възлиза на 505,3
млн. лв. , съобщават още от финансовото министерство.

ДА

Правилата за прием на проекти по Програмата
за развитие на селските райони (ПРСР)
2014 – 2020 може да бъдат променени заради
изключително големия интерес на фермерите да
кандидатстват. Промяната би позволила повече
проекти на фермери да бъдат финансирани.
Това става ясно от интервю на министъра на
земеделието Десислава Танева за „Фокус“.
Вчера стана ясно, че по мярката 4.1 за инвестиции в стопанствата с
бюджет 300 млн. лева фермерите подадоха проекти за над 2,1 млрд. лв.
и така надхвърлиха няколко пъти този бюджет. Очаква се същото да се
случи и с мярката за младите фермери.
Бюджетът на Програмата е фиксиран - 2,9 млрд. евро до 2020
г. Една част от тези средства са за проекти на общините, а друга - за
агроекология. Затова различните земеделски производства ще останат
недофинансирани, обясни министърът.
Тъй като стана ясно, че само 20% от проектите по мярка 4.1 ще бъдат
одобрени, тя поясни, че Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) ще направи
ранкинг (класиране) и анализ на първия прием.
Запитана как ще бъдат класирани проектите, Танева каза, че това ще
стане по предварително обявените критерии. „Ранкингът също е ясен
как се формира. Просто в момента ДФЗ ще провери дали заявеното
съответства на фактологията и на подадените документи“, поясни тя.
Министърът коментира, че има различни възможности да бъде увеличен
обхватът на подпомагане, като се има предвид огромният интерес спрямо
възможностите на програмата.
Тъй като в момента финансовата помощ е 50% от разходите по проекта,
Танева коментира, че може интензитетът на помощта да е по-нисък, да
се промени приоритизирането на райони или производства, или пък да
се намали таванът на допустимите инвестиционните разходи – да е помалко от сегашния лимит от 1,5 млн. евро. Тези възможности ще бъдат
обсъдени с браншовите организации, за да бъде взето решение за промяна
на правилата още в началото на прилагането на програмата, допълни
Танева.
Тя посочи още, че се очаква през есента да има втори прием по мярка
4.1, но той ще е само за хидромелиорации. „Най-вероятно следващата
година, но не в началото, може да говорим вече за втори общ прием по
4.1“, каза Танева, която уточни, че се очаква този прием да е по новите
правила.

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 03.07.2015 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
Телефон за връзка: 0751/61261

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
2

Техник, компютърно програмиране

Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 171 МЕСТА
1
Работници, сглобяване на детайли
Основно образование
6
Гладачи
Основно образование
9
Машинни оператори шиене
Основно образование
7
Сезонни работници, горско с-во
Основно образование
3
Машинни оператори,рязане дър. м-ал Без образование
1
Монтьор, обувки
Средно образование
1
Тракторист
Основно образование
45
Шивачи мъжко/дамско облекло
Основно образование
2
Общи работници в промишлеността
Основно образование
1
Кредитен специалист, банка
Средно образование
10
Оператор, производствена линия
Основно образование
2
Оценител, облекла
Средно образование
1
Майстор произв. на тестени изделия Основно образование
16
Шивачи
Основно образование
2
Кроячи, текстил
Средно образование
3
Монтажник, дограма
Средно образование
6
Машинен оператор, обувно произв.
Основно образование
3
Шивачи, обувки
Основно образование
1
Маш. оператор, стерилизиране на
Средно образование
плодове/зеленчуци
3
Шофьори, тежкотоварен автомобил
Средно образование
46
Работници, консервна фабрика
Средно образование
1
Монтьор, промишлено п-во
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

