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ОБЩИНСКИ   НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН,
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕМАХВАНЕТО НА НЕЗАКОННО 

ИЗГРАДЕНИТЕ ПОСТРОЙКИ НА ЖИТЕЛИТЕ НА Т.Н. КВ. 
“КРЕМИКОВЦИ“ И С ОГЛЕД ПРЕДПИСАНИТЕ НИ ОТ СТРАНА 
НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, И 
МИНИСТЪРА НА МРРБ МЕРКИ, ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ 
НА ПОДХОДЯЩИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, В КОИТО ДА БЪДАТ 
НАСТАНЕНИ ОСТАНАЛИТЕ ЖИТЕЛИ  БЕЗ ЖИЛИЩА, ВИ 
ПРИЗОВАВАМ, ВСЕКИ, КОЙТО РАЗПОЛАГА СЪС СВОБОДНИ 
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, 
ДА ПРЕДОСТАВИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОВА В ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН

ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА 07523/20-40,20-47
ОТ РЪКОВОДСТВОТО

ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА ПОРЕДНИТЕ СПЕКУЛАЦИИ 
ОТНОСНО БРОЯ НА АДРЕСНО РЕГИСТРИРАНИТЕ 
НА УЛ.“ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ“  С. ГЪРМЕН /ТАКА 
ИЗВЕСТНИЯ КВ. КРЕМИКОВЦИ/ ЗА ПЕРИОДА 2014 
г. - 2015 г.
      Адресно регистрираните /постоянен и настоящ адрес/ през 2014 г. 
на ул.“Извън регулация“ в с. Гърмен са 27 бр.
    1. По постоянен адрес  – 26 бр. 
Като от тях :
-19  бр. са деца родени от  1998 г. до 2014 г. , те са имали вече адрес 
/ул.“Извън регулация“/ даден при раждане /адреса на майката/, но е 
направена адресна регистрация за да се даде номер на заявлението в 
ЛОКАЛНА БАЗА ДАННИ “НАСЕЛЕНИЕ“ /ЛБД“НАСЕЛЕНИЕ“/.
-3 бр. са със сменен номер/от един на друг номер/ в същатата си улица /
ул.“Извън регулация“/;
- 4 бр. съжителстващи лица/ живеят на семейни начала/ дошли от друго 
населено място.
      2. По настоящ адрес – 1 бр. – това е дете, което си е регистрирано в 
с. Гърмен,   ул.“ Извън регулация“, но е направена адресната регистрация 
за да се даде номер на заявлението в ЛБД“НАСЕЛЕНИЕ“. 
      Адресно регистрираните /постоянен и настоящ адрес/ през 2015 г. 
на ул.“Извън регулация“ в с. Гърмен са 14 бр.
     1.По постоянен адрес – 12 бр. 
Като от тях:
-  8 бр. са деца родени от 1998 г. до 2014 г., те са имали вече даден адрес 
при раждане /адреса на майката/, но е направена адресната регистрация 
за да се даде номер на заявлението в ЛБД “НАСЕЛЕНИЕ“.
- 3 бр. са със сменен номер в същатата си улица /Извън регулация/;
- 1 бр. съжителстващо лице /живее на семейни начала/ дошла от друго 
населено място.
    2. По настоящ адрес – 2 бр. - това са деца които са се водели в с. 
Гърмен, ул.“Извън регулация“ , но е направена адресната регистрация за 
да се даде номер на заявлението в  ЛБД “НАСЕЛЕНИЕ“.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО 

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция

„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 20.07.2015 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев

Телефон за връзка: 0751/61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

2 Техник, компютърно програмиране Висше образование
1 Младши учител, ресурсен Висше образование
1 Учител, общообразователен език Висше образование с немски език
1 Учител, общообразователен език Висше образование с английски език

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 162 МЕСТА
1 Технически секретар Средно образование
4 Гладачи Основно образование
4 Машинни оператори шиене Основно образование
6 Сезонни работници, горско с-во Основно образование
5 Машинни оператори,рязане дър. м-ал Без образование
1 Монтьор, обувки Средно образование
1 Консултант продажби Средно образование
45 Шивачи мъжко/дамско облекло Основно образование
5 Общи работници в промишлеността Основно образование
1 Кредитен специалист, банка Средно образование
10 Оператор, производствена линия Основно образование
2 Оценител, облекла Средно образование
4 Маш. оператори произв. на 

пластмасови изделия      
Средно образование

12 Шивачи Основно образование
2 Кроячи, текстил Средно образование
3 Монтажник, дограма Средно образование
5 Машинен оператор, обувно произв. Основно образование
3 Шивачи, обувки Основно образование
1 Маш.оператор,стерилизиране на плод Средно образование
3 Шофьори, тежкотоварен автомобил Средно образование
46 Работници, консервна фабрика Средно образование
1 Монтьор, промишлено п-во Средно образование
1 Водач, мотокар Средно образование
1 Монтьор, ремонт на машини и 

оборудване
Средно образование

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ!!!

С решение на Управителния съвет 
на Държавен фонд „Земеделие” 
бюджета за 2015 г. по Схема за 
държавна помощ за съфинансиране 
на зъстрахователни премии при 
застраховане на селскостопанската 
продукция е увеличен със 700 хиляди 
лева. Общия бюджет по схемата 
за тази година е 1,7 милиона лева. 

Целта е да се насърчи малки и средни мероприятия, земеделски стопани, 
които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и 
тютюн за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу 
неблогоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на 
природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития, като 
се компенсират частично разходите за сключване на застрахователна 
полица. Максимален размер на подпомагането, което може да получи 
един земеделски стопанин е до 65% от стойността на застрахователната 
премия. Кандидатстването е започнало от 30 март 2015 година и 
продължава до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август.

 От 22 юни до 31 август 2015 г., пчеларите, изпълнили инвестициите 
си по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на 
извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки 
за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Европейския съюз” от 
Национална програма по пчеларство (НПП) за тригодишен период 2014-
2016, могат да подават заявления до 45 дни от приемането на заявлениета. 
Условие за получаването и е кандидатите да са изпълнили стриктно 
инвестициите, за които имат сключен договор с ДФЗ. Пчеларите, които 
не са изпълнили изцяло инвестициите си по НПП, ще бъдат лишени 
от възможността да кандидатстват за същия вид инвестиции през 
следващия прием на програмата. Изключение правят само пчеларите, 
които не са изпълнили инвестициите си, поради настъпили форсмажорни 
обстоятелства.

 Краен срок за всички плащания към пчеларите за прием 2015 г. е 15 
октомври 2015 г.



  2                                        НОВИНИ 3                               ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛЕН 
КАЛЕНДАР 

АВГУСТ 2015 г. 

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

НОИ СТАРТИРА ЧЕТИРИ 
НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ 

ОТ 1 ЮЛИ 

От 1 юли 2015 г. Националният 
осигурителен институт (НОИ) допълва 
списъка си с електронни услуги с четири 
нови възможности за заявяване на 
административни услуги по електронен 
път. Първата услуга е “Издаване на 
удостоверение за получен доход от 
пенсия/и и добавка/и за ползване в друга 
държава”. С издаденото удостоверение 
лицата доказват при необходимост 
получения доход от пенсия/и и добавка/и 
за определен период от време пред 
компетентни институции в други 
държави. Друга нова услуга е “Издаване 
на удостоверение за месечен размер 
на получаваните суми за пенсия/и и 
добавка/и за ползване в друга държава”. 
Издаденият документ може да послужи 
на лицата за доказване при необходимост 
на месечния размер на получаваната сума 
от пенсия/и и добавка/и пред компетентни 
институции в други държави. Тези две 
услуги касаят издаване на удостоверения 
от дирекция „Европейски регламенти 
и международни договори“ (ЕРМД) 
или териториалното поделение (ТП) 
на НОИ, което изплаща пенсията/ те и 
добавката/те Третата услуга “Издаване 
на удостоверение за обстоятелството, 
че лицето не е пенсионер” е само от 
компетенциите на дирекция ЕРМД в 
НОИ. Така лицата с настоящ адрес на 
територията на други държави доказват 
обстоятелството, че не получават пенсия, 
отпусната по законодателството на 
Република България. Трите електронни 
услуги са платени съгласно Тарифата 
на услугите в НОИ, като цената е за 
един брой удостоверение. Изплащането 
на неполучена пенсия от починал 
пенсионер също ще бъде възможно чрез 
подаване на заявление по електронен 
път от наследниците към съответното 
териториално поделение, изплащало 
пенсията на починалото лице или 
дирекция ЕРМД на НОИ. Изплащането 
в чужбина на неполучена пенсия от 
починал пенсионер е възможно само в 
държави-членки на Европейския съюз 
(ЕС), на Европейското икономическо 
пространство (ЕИП) и на Швейцария, 
както и в държави, с които Република 
България прилага международен 
договор в областта на социалното 
осигуряване. Тази услуга е безплатна. 
При подаване на електронно заявление 
за съответната услуга, то трябва да се 
подпише от заявителя с квалифициран 
електронен подпис или да се въведе 
Персонален идентификационен код 
(ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ. 
В случай че към заявлението се прилага 
пълномощно, изготвено в друга държава, 
същото следва да е заверено с „Апостил“ 
или легализирано по реда на Правилника 
за легализациите, заверките и преводите 
на документи и други книжа. Новите 
електронни услуги са достъпни чрез 
интернет страницата на НОИ (www.
nssi.bg), рубрика “Е-услуги”, раздел 
“Административни услуги”.

ФЕРМЕРИТЕ МОГАТ ДА ОБЯВЯТ 
ЗАПОЧВАНЕ И СПИРАНЕ НА 
ДЕЙНОСТ И ПО ИНТЕРНЕТ

Самоосигуряващите се лица, каквито са 
фермерите, вече могат да подават декларация 
по интернет при започване, прекъсване, 
възобновяване или прекратяване на всяка 
трудовадейност, за която са регистрирани. 
Подаването на декларацията се осъществява 
чрез безплатния персонален идентификационен 
код на НАП, съобщиха от агенцията.

Декларацията се подава в 7-дневен срок от 
започване, прекъсване, възобновяване или 
прекратяване на трудовата дейност.

С тази декларация лицата определят 
и вида на осигуряването си. Със същия 
документ се декларира и прекъсване или 
прекратяване на трудоватадейност, което е 
основаниесамоосигуряващите се да спрат 
да внасят осигурителни вноски за периода, 
в който не осъществяват трудовадейност, 
поясняват от НАП.

Персоналният идентификационен код се 
издава безплатно във всеки офис на НАП 
и дава достъп до множество електронни 
услуги, предоставяни от агенцията, 
включително подаване на всички, изисквани 
от закона данъчни и осигурителни декларации 
отсамоосигуряващите се лица.

ДОХОДИ И ДАНЪЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

В разпоредбите 
на НСС 41 „Селско 
с т о п а н с т в о ” 
съществуват текстове, 
които водят до неточно 
представяне на 
финансовия резултат, 
както и до нарушаване 
на принципите за 
текущо начисляване 
с ъ п о с т а в и м о с т 
между приходи и 
разходи. По данни 
на Министерството 
на земеделието и 
храните, през 2013 

година броят на земеделските стопанства е бил 254 406, включващ 
и 264 кооперации. Съгласно чл. 38а и сл. от Закона за подпомагане на 
земеделските производители (ЗПСП), земеделските стопани получават 
подпомагане чрез директни плащания на земеделски площи (СЕПП). 
Съществуват две основни групи въпроси, свързани с подпомагането 
по СЕПП (субсидиите), и очертаващи част от кръга на проблематиката 
в сектор „Земеделие”. Първата група засяга счетоводното отчитане на 
субсидиите – както на получените приходи/доходи, така и отражението 
им върху докладваният финансов резултат. Втората група въпроси 
е свързана с данъчното третиране на получените приходи/доходи от 
субсидии, формирането на облагаем доход (по ЗДДФЛ) или да- нъчен 
финансов резултат (по ЗКПО). Предмет на настоящата публикация ще 
бъдат въпросите от първата група – тези, които засягат счетоводното 
третиране на получените субсидии. В допълнителен материал ще бъде 
разгледана другата част на проблематиката. На пръв поглед, за голяма 
част от земеделските стопанства - тези, които прилагат разпоредбите 
на Закона за счетоводството, отчитането на получените субсидии не 
представлява методологична или практическа трудност. Тези стопанства 
формират предприятие (по смисъла на ЗСч.) и отчитането на субсидиите 
се осъ- ществява съгласно разпоредбите на НСС 41 „Селско стопанство” 
и НСС 20 „Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на 
правителствена помощ”, съответно: на МСС 41 „Земеделие” и МСС 
20 „Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени 
от държавата, и оповестяване на държавна помощ”. Земеделските 
предприятия, които прилагат МСС 41 „Земеделие” признават субсидията 
като доход „... когато и само когато стане възможно това дарение да 
бъде получено.” (параграф 34 от стандарта). Т.е., след подаването на 
заявлението за подпомагане (от 1 март до 15 май) на годината, за която 
се кандидатства, субсидията ще се признае като текущ доход в рамките 
на тази стопанска година. Допълнително правно основание за това 
счетоводно отразяване е текстът на чл. 4, ал. 3 от 

Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на 
заявления по схеми и мерки за директни плащания, видно от който 
заявлението за подпомагане се подава „за съответната стопанска година”. 
Следва да отбележи, че понятието „стопанска година” намира своята 
легална дефиниция в разпоредбите на параграф 2, т. 3 от Закона за 
арендата в земеделието, който гласи: „„стопанска година” е времето от 1 
октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година”. 

Представената последователност на отчитане ще доведе до това, 
че срещу отразена като доход субсидия ще противостоят съпоставими 
разходи – понесени през същата стопанска година, в която е отразено 
подпомагането. Например: Доходът от подпомагане за стопанската 2013-
2014 година ще бъде съпоставим с понесените разходи за 2013-2014 
стопанска година. Част от тези разходи ще бъде покрита от признатата 
като доход субсидия, което ще позволи на земеделските предприятия 
да съобразят текущите си разходи с размера на подпомагането. В този 
случай докладва- ният резултат (печалба/загуба) намира отражение 
в Годишният финансов отчет за 2014 годна, независимо от факта, че 
субсидиите по СЕПП бяха изплатени в началото на 2015 година. Най-
важното – няма колизия с разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от ЗСч., изискващ 
спазването на принципите за текущо начисляване и съпоставимост между 
приходи и разходи. Колкото и малко да са земеделските предприятия, 
които прилагат МСС, то те са в привилегирована позиция, спрямо 
прилагащите НСС. Причината: Разпоредбите на параграф 4.1 от НСС 
41 „Селско стопанство” изискват правителствено дарение, предоставено 
без условия, да се „... признава като приход в периода на получаването 
му.”. Това означава, че в посоченият пример субсидията, отнасяща се за 
стопанската 2013-2014 трябва да бъде докладвана в годишния финансов 
отчет за 2015 година, т.е. когато срещу нея няма да има съпоставими (за 
стопанската година) разходи. Последствията от това отразяване водят 
до: • Неточно представяне на финансовия резултат. • Невъзможност за 
реалистичен анализ и стопанско управление, което вече намира своята 
актуалност и в земеделския сектор. • При определена последователност 
от агрометеорологични условия – до ощетяване на земеделските 
предприятия или фиска. Във връзка с представените методологични 
несъответствия в националните и международни счетоводни стандарти, 
свързани с отчетните процеси в сектор „Земеделие”, резонен е въпросът 
за тяхната хармонизация, още повече че различията между тези стандарти 
не са само в посоченият обект на отчитане.

ПРОЕКТ НА  НОВ КОДЕКС  ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

Основната цел на 
проекта на нов Кодекс 
за застраховането е 
въвеждането в българското 
законодателство на 
разпоредбите на 
Директива 2009/138/
ЕО относно започването 
и извършването на 
дейността по застраховане 
и презастраховане (Плате- 
жоспособност ІІ), както и на 
последващите й изменения 
и допълнения с Директиви 
2011/89/ЕС, 2012/23/ЕС, 
2013/58/ЕС и 2014/51/

ЕC. С проекта се въвеждат и раз- поредбите на Директива 2002/92/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното 
посредничество, изменена и допълнена с Директива 2014/65/ЕС, както 
и на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването 
на моторни превозни средства и за контрол върху задължението 
за сключване на такава застраховка. Предлага се проект на изцяло 
нов кодекс, а не изменение и допълнение на действащия, тъй като 
промените в уредбата, произтичащи от въвеждането на изискванията на 
европейското законодателство, са многобройни и важни. В допълнение 
на транспонирането на горепосочените директиви, с проекта на кодекс се 
предлага усъвършенстване на нормативната уредба с цел по-добра защита 
на интересите на ползвателите на застрахователни услуги. Предвидено 
е изменение и допълване на регламентацията на разпространението 
на застрахователни продукти, на изискванията към дейността на 
застрахователните посредници, а също така и доразвиване на уредбата за 
застрахователния договор.

ОИЦ ЩЕ ПОДПОМАГАТ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПРИ 
РАБОТА С ИСУН 2020

Във всеки от офисите 
на Мрежата от областни 
и н ф о р м а ц и о н н и 
центрове (ОИЦ) 
кандидати и 
бенефициенти могат 
напълно безплатно 
да получат актуална 
информация и 
съдействие при 
попълване и подаване на 
електронните формуляри 
на проектните 
предложения, с които 

кандидатстват за европейско финансиране чрез Информационната 
система за управление и наблюдение (ИСУН 2020). Предстои ОИЦ да 
организират и проведат редица информационни събития и обучения, 
посветени на работата със системата. Една от най-съществените промени 
през настоящия програмен период 2014-2020 г. е преминаването към 
изцяло електронно кандидатстване чрез ИСУН 2020. Тя се превръща в 
основен канал за комуникация между бенефициентите и управляващите 
органи и е от съществено значение потенциалните кандидати и 
бенефициентите, чийто проекти са одобрени, да работят успешно със 
системата.

ПЕРСОНАЛНИЯТ КОД НА НАП 
ВЕЧЕ СЕ ИЗДАВА В ИЗБРАН 

ОФИС НА АГЕНЦИЯТА
П е р с о н а л н и я т 

и д е н т и ф и к а ц и о н е н 
код (ПИК), издаван 
на клиентите на 
Национална агенция за 
приходите, вече може да 
бъде получен от всеки 
от офисите на НАП в 

страната. Това съобщиха от агенцията. Досега 
кодът се получаваше задължително от офиса 
по постоянен адрес на гражданите и по 
регистрация на фирмите.

Издаването на ПИК е безплатно, отнема 
няколко минути, а с кода физическите лица 
могат да подават данъчни и осигурителни 
декларации, да следят данъчната си сметка 
за задължения и плащания, да проверяват 
осигурителния си доход и да ползват редица 
други електронни услуги. Най-новите 
електронни услуги на приходната агенция, 
достъпни с ПИК за физическите лица, са 
възможността за автоматизирано плащане 
на дължимите суми към държавата директно 
от справката за задълженията; подаване на 
осигурителната декларация 7 (задължително 
изисквана от безработни и неосигурени за 
здраве на друго основание и при възстановяване 
на здравноосигурителни права), декларация 
образец 5 (подавана от самоосигуряващи 
се лица, когато се осигуряват само във 
фонд „Пенсии” на държавното обществено 
осигуряване), декларация за регистрация на 
самоосигуряващо се лице, както и уведомления 
за сключване, изменения или прекратяване на 
трудови договори.

Над 320 000 са фирмите и физическите лица, 
ползватели на персонални кодове до момента, 
съобщават още от НАП. През изминалата 
данъчна кампания всяка трета декларация 
за доходите беше подадена по интернет с 
персонален код, над 2 млн. са справките за 
задължения и плащания, направени на сайта 
на НАП от началото на 2015 г.

НЯМАТЕ КЛИМАТИК? РАЗХЛАДЕТЕ 
СЕ С ТЕЗИ ТРИКОВЕ

Ако нямате 
климатик или 
не искате да 
имате такъв, 
даваме ви 
няколко съвета, 
с които ще се 
разхладите.

Мокра кърпа 
на прозореца 
- отворете 

прозореца и на отвора поставете влажна кърпа или 
друга материя.

Кубчета лед пред вентилатора – поставете чиния с 
кубчета лед пред вентилатора

Студена вана за крака – потопете краката си в студена 
вода, което е подходящо най-често в домашни условия 
и е трик преди лягане. Охлаждането на краката отпуска 
целия организъм.

Ледени чорапи – особено в топлите нощи, ледените 
чорапи помагат много на съня. Преди да си легнете 
поставете чифт чорапи в хладилника и ги обуйте преди 
лягане. Същият ефект можете да постигнете с тениска 
или с калъфката на възглавницата.

ДЪРЖАВНИЯТ НИ ДЪЛГ РАСТЕ НАЙ-БЪРЗО СРЕД 
ВСИЧКИ СТРАНИ В ЕС

Държавният дълг на България расте най-
бързо сред всички страни от Европейския 
съюз, отчита Евростат за първото 
тримесечие на 2015 г. Съгласно данните на 
Евростат държавният ни дълг като процент 
от БВП се е увеличил с 10% за година. На 
второ място е Хърватия (+ 6,2%), следвана 
от Словения (+ 4,8%). Най- солидно 
понижение на дълга е регистрирано в 
Гърция (- 5,5%) и Унгария (- 4,7%). През 

първото тримесечие на тази година най-ниско равнище на държавния 
дълг като процент от БВП е отчетено в Естония (10,5%), следвана от 
Люксембург (21,6%) и България (29,6%). Най-високи са нивата на 
държавната задлъжнялост в Гърция (168,8% от БВП), Италия (135,1%) и 
Португалия (129,6%).

В целия Европейския съюз и в еврозоната държавният дълг се е повишил 
като процент от БВП през първото тримесечие на година. В края на 
първото тримесечие дългът в 28-те страни от ЕС се повишава до 88,2% 
от БВП спрямо 86,9% в края на миналата година и 86,2% през първото 
тримесечие на 2014 г. В същото време държавният дълг в еврозоната се 
увеличава до 92,9% от БВП от 92,0% през последното тримесечие на 
2014 г. и 91,9% преди година.



  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

Народното събрание прие на 
първо четене промени в Закона 
за собствеността и ползването на 
земеделските земи, внесени от 
земеделското министерство.

Основната цел на предложените 
промени е да се допълни и 
прецизира процедурата за 
отдаването за ползване под наем 
или аренда на пасищата, мерите и 
ливадите от държавния поземлен 
фонд (ДПФ) и от общинския 
поземлен фонд (ОПФ), съгласно 
която те да се разпределят само на 
животновъди без провеждане на 
тръжна процедура.

Предложените поправки 
са свързани с ползването на 
държавните и общински пасища, 
мери и ливади и целят разрешаване 
на проблема с дългосрочните 
договори до 5 години, при които 
пасища и мери от държавния 
и общинския поземлен фонд 
са отдадени чрез търг както на 
животновъди, така и на лица, 
които не притежават животни, 
но са поели ангажимент да ги 
поддържат в добро земеделско и 
екологично състояние.

Земеделският министър 
Десислава Танева аргументира 
промените с това, че в МЗХ 
постъпват сигнали и жалби от 
животновъди, че големи площи от 
землищата, в които са разположени 
животновъдните им обекти, се 
ползват от лица, които нямат 
животни, но получават субсидии 
за площ, а за фермерите няма 
свободни терени за разпределение, 
необходими им за отглеждане и 
изхранване на животните.

Целта на законопроекта е пасища, 
мери и ливади от държавния и 
общински поземлен фонд да се 
предоставят само на собственици 
или на ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопански 
животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна 
система на Българската агенция 

по безопасност на 
храните (БАБХ). 
Предвидено е 
всички ползватели 
на постоянно 
затревени площи, 
в к л ю ч в а щ и 
пасища, мери и 
ливади от ДПФ 
и ОПФ, които 
не притежават 
животни или броят 
им не отговаря 
на ползваните от 
тях площи, в срок 

до 1 февруари 2016 г. да закупят 
животни, чийто брой и вид да 
съответстват на наетите от тях 
площи съобразно нормата за площ 
на една животинска единица. 
В случай че до определения 
срок лицата не изпълнят тези 
изисквания, договорите им следва 
да се прекратят от кметовете на 
общини или от директорите на 
областните дирекции “Земеделие”, 
като при неизпълнение на това 
задължение е предвидено на 
длъжностните лица да се налагат 
глоби.

С поправките се предвижда да се 
осъществява контрол за наличието 
на броя и вида на животните, за 
които са разпределени пасища, 
мери и ливади, като е предвиден ред 
за изменението и прекратяването 
на сключените договори. 
Предвиден е обаче и механизъм 
да се запази по възможност 
правото на ползване върху 
имотите по изтеклите договори, 
като се предоставя възможност 
на собствениците на имотите да 
договорят с ползвателите реда и 
начина за плащане на определените 

по пазарен 
м е х а н и з ъ м 
наемни или 
арендни вноски за 
предоставените 
им имоти.

Предвидено е 
още от списъците 
на имотите, 
обявени за 
разпределение, 
да отпадне 
изискването те 

да съдържат данни за средното 
годишно рентно плащане за 
землището или за общината, 
тъй като се оказа, че то е твърде 
високо в сравнение с цените, 
определени по пазарен механизъм. 
В Правилника за прилагане на 
закона е определено, че договорите 
се сключват по цени, определени 
по пазарен механизъм, но не по-
ниски от средното годишно рентно 
плащане за землището или за 
общината, които се оказват високи 
за животновъдите и те отказват да 
наемат разпределените им имоти. С 
промените на Десислава Танева се 
предлага това изискване да отпадне 
и договорите да се сключват само 
по цените, определени по пазарен 
механизъм.

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ 
ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И 
ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА СТАВА 441 ЛЕВА
М и н и м а л н а т а 

заплата да е между 35 
и 55 на сто от средната 
за страната и да се 
определя на базата 
на няколко обективни 
показателя. Това 
предвижда проект на 
Министерския съвет, 
който в момента 
работна група 
към социалното 
м и н и с т е р с т в о 
обсъжда с бизнеса и 

синдикатите.
Критериите, от които ще зависи минималното възнаграждение, са 

размерът на средната заплата за страната за последното тримесечие, 
линията на бедност, индексът на потребителските цени за съответната 
година спрямо предходната според заложеното в бюджетната прогноза, 
пише в. „Сега”.

По данни на НСИ за третото тримесечие на тази година средната 
заплата е 882 лв., което означава, че минималната трябва да е до 441 лв. 
според предлаганата методика. Плановете на кабинета са минималното 
възнаграждение да стане 420 лв. от 1 януари. Нетният размер обаче - след 
приспадането на осигуровките и данъците - не трябва да е под прага на 
бедност. С увеличаването на минималната заплата на 380 лв. от 1 юли 
нетният й размер стана 298 лв. и за първи път изпревари линията на 
бедност с 12 лв.

От Асоциацията на индустриалния капитал поискаха минималните 
заплати да се договарят по икономически дейности между браншовите 
работодателски и синдикални организации. Според техния модел 
за страната трябва да важи най-ниската от всички договорени нива, 
а Министерският съвет да утвърждава договорените размери по 
икономически дейности, вместо да ги определя.

От АИКБ заподозряха, че кабинетът всъщност иска запази 
административно определяне на минималната заплата заради това, че 
си запазва правото да определя месечен и почасов размер за страната. 
„Административното определяне на минималната работна заплата 
почива на порочната презумпция, че увеличавайки я, се постига общо 
увеличаване на доходите „по вертикалата”. Всъщност, това довежда главно 
до загуба на работни места сред най-нискоквалифицираните работници 
и до проблеми с доходите в „долната” половина на квалифицираните 
работници и служители”, коментират от бизнеса. 

От асоциацията напомнят, че миналата година бизнесът и синдикатите 
са изпратили пет варианта за механизъм за определяне на заплатата, 
в които влизат производителността на труда, нуждите на пенсионната 
система, темповете на нарастване на минималния осигурителен доход, 
икономическите дейности, професиите, регионите, исторически и 
прогнозните данни за минималния осигурителен доход и т.н.

Всяка година до 30 юни министърът на труда трябва да покани за 
разговор национално представените работодателски и синдикални 
организации и да им представи какви са намеренията за размера на 
минималната работна заплата през следващата година. До 15 октомври 
социалните партньори да се разберат, а ако до 30 октомври няма 
постъпило предложение, министърът сам ще предлага в срок до края на 
ноември каква да е минималната заплата.

ЖИВОТНОВЪДИТЕ ОЧАКВАТ 63 МИЛИОНА ЕВРО 
НА ЕСЕН

Н а е с е н 
ж и в о т н о в ъ д и т е 
очакват да получат 
около 63 млн.
евро субсидия по 
схемите за обвързана 
подкрепа от 
кампания 2015.

Помощта е за 
стопаните на млечни 
крави, месодайни 
крави или юници, 

крави под селекционен контрол, овце-майки и кози-майки, както и под 
селекционен контрол, биволи.

За да получат средствата, фермерите трябва да задържат животните
от 10 юни до 28 август 2015 г.
включително, а животните им да са идентифицирани с ушни марки, да 

са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, да 
са вписани в регистрите на стопанствата.


