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ОБЩИНСКИ   НОВИНИ
ИСТИНАТА ЗА ЦДГ „СВЕТЛИНА” С. РИБНОВО

На, 27.07.2015 г., на свое заседание, Общинският съвет с. Гърмен взе 
решение №839, което гласи: “Предоставя сградата на закрито училище 
в село Осиково на ЦДГ „Светлина” с. Рибново и на СОУ „Йордан 
Йовков” с. Рибново, както следва:

1.Първият етаж на ЦДГ „Светлина” с. Рибново.
2.Вторият етаж на СОУ „Йордан Йовков” с. Рибново.
3.Ремонтът на сградата на училището да бъде извършен за сметка 

на двете заведения като се създадат условия за настаняване на деца и 
учениците от новата 2015/2016 г. учебна година.” 

Вземането на това решение бе породено от необходимостта да се 
реши един отдавна отлаган проблем: създаване на по-добри условия 
за възпитание и обучение за децата подлежащи на детска градина и 
подготвителна подготовка от с. Осиково. Години наред, органите на 
РЗИ „така познатата ни ХЕИ”, искаха да затворят детската градина в с. 
Осиково, поради факта че сградата, която е приспособена за тази цел, не 
отговаря на никакви условия. Тя се състои от две стаи на първия етаж 
и две стаи на втория етаж. Двата етажа ги свързва една малка стълба, 
която е много тясна, стръмна и опасна за слизане и качване. На първия 
етаж на сградата е разположена кухнята и складово помещение, по чиито 
стени често се появява мухал и плесен. На втория етаж има две малки 
стаи и един коридор. Учебните занятия в ЦДГ с. Осиково се провеждат 
в коридора, а двете малки стаи са приспособени за спални помещения. 
Описаната картина по-горе провокира Общинският съвет да вземе това 
свое решение. 

Директорът - Рамизе 
Кунева, която същевременно 
е и общински съветник, 
разбирайки за решението на 
ОБС с. Гърмен и желанието на 
кмета на общината - г-жа Минка 
Капитанова, да се реализира 
това решение, излезна 
неочаквано в болничен като 
постави за свой заместник г-жа 
Фикра Джалева (племенница на 
г-н Ахмед Башев), с ясната цел 
да попречат това да се случи. В 

момента, в който г-жа Джалева постъпва на работа, започна да се крие, 
да не отговаря на телефонните обаждания на служителите и кмета на 
общината, да не допуска никой от общинска администрация да влезне 
в детската градина, и всячески да пречи за изпълнението на решението 
на общински съвет с. Гърмен, като измисля предтекста, че общинска 
администрация иска да вземе от детската градина 100 000 лв., което е 
абсолютна лъжа и не отговаря на никъква истина.

Спестените 100 000 лв. от детската градина са благодарение на това, 
че сградата е съвсем нова, построена през 2010 г. от г-н Башев, но със 
заем. От тогава, та чак до 2018 г. общината е задължена да изплаща 
ежемесечно по 9142 лв. Но тези 100 000 лв. не са „моите пари”, както казва 
г-жа Кунева - това са публични средства, те са от децата и са за децата. 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ МРРБ
В допълнение към съобщението от 31.08.2015 г., относно действията на 

ДНСК за принудително премахване на незаконните строежи в с. Гърмен, 
уточняваме, че е отложено премахването само на две постройки, за които 
беше поискана информация от Европейския съд за правата на човека.

За всички останали се очакват протоколи, удостоверяващи 
предоставянето на възможност за настаняване на семействата от община 
Гърмен. 

В ДНСК е получено писмо от кмета на община Гърмен, с което се 
съобщава, че са предложени жилища на семействата, обитаващи пет 
от незаконните строежи. За тези пет строежа вече може да започне 
премахване. От ДНСК са сключени договори с изпълнител и предстои в 
кратък срок определяне на дата за принудително премахване.  

  
ОБЯВЛЕНИЕ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ” АСЕН ЗЛАТАРОВ - 1924” С.ОГНЯНОВО
          ОБЩ.ГЪРМЕН ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД
                   2947 с. Огняново, e-mail:asen_zlatarov1967@abv.bg

ЗАПОВЕД
№........../........................2015г.

 На основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС и във връзка с чл. 61, ал. 1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество и  Протокол от № 6 / 24.08.2015 г. на 
Настоятелството на Народно читалище „Асен Златаров -1924” с. 
Огняново

ОТКРИВАМ:
Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния обект част от 
публична общинска собственост: 

 „Кафе - аперитив”, находящо се в сградата на НЧ „Асен Златаров 
-1924”, представляваща двуетажна масивна сграда – читалище с обща 
застроена площ от 720 кв.м. върху УПИ ІV, пл. № 288, кв. 21, по плана 
на село Огняново, състоящо се от основно помещение – салон с площ 
от 64 /шестдесет и четири/ кв.м., първо складово помещение с площ от 
11 /единадесет / кв. и второ складово помещение – сапаре  с площ от 
8.50 /осем точка петдест/ кв.м. 

Начална тръжна цена – 170  /сто и седемдесет/ лева месечно.
Оглед на обекта ще се извърши последната седмица, преди крайния 

срок за подаване на заявления за участие.
Заявленията за участие в търга се подават лично от кандидатите или 

от техни упълномощени представители в сградата на Народно читалище 
„Асен Златаров -1924” на адрес: село. Огняново, общ. Гърмен, обл. 
Благоевград  до 17.00 часа на 17.09.2015 г., включително.

Търгът ще се проведе на 18.09.2015г. от 16.00 часа в  сградата на 
Народно читалище „Асен Златаров -1924” с. Огняново.

Депозит в размер от 10.00 лв. се внася  в касата на Народно читалище 
„Асен Златаров -1924” на адрес: село. Огняново, общ. Гърмен, обл. 
Благоевград.

Утвържадвам тръжната документация, която е неразделна част от 
настоящата заповед.

Цената на тръжната документация е 30.00 лв. и се закупува от Народно 
читалище „Асен Златаров -1924” на адрес: село. Огняново, общ. Гърмен, 
обл. Благоевград.

ВЕБИЕ МУТИШЕВА
Председател на НЧ „Асен Златаров -1924” с. Огняново

Жителите на с. Осиково са също данъкоплатци, както тези от с. Рибново, 
техните деца също имат право на по-добри условия, както децата от 
Рибново, а общинският съвет и кметът на община Гърмен, не искат нито 
една стотинка от тези 100 000 лв., а иксат г-жа Кунева или назначения от 
нея вр.и.д директор на ЦДГ “Светлина“ с. Рибново - г-жа Джалева, да 
създадат условия, нормални за обученията на децата от Осиково, поне 
такива каквито има в с. Рибново. Това се изисква именно от директора на 
ЦДГ Светлина с. Рибново, защото ЦДГ с. Осиково е филиал на ЦДГ с. 
Рибново, т.е Рамизе Кунева е дириктор и на тези деца, а тя с поведението 
си, както и  нейната заместничка показаха, че за децата на с. Рибново са 
майки, а за децата на с. Осиково - мащехи.

Това е причината, дни наред, династията на г-н Башев (титулярката 
директорка Рамизе Кунева, която е  общински съветник в Гърмен от ДПС. 
Фатме Джуркина, която се представя за домакинка с 38 – годишен стаж, е 
всъщност майка на Рамизе. Сестрата на Рамизе също е в ЦДГ „Светлина” 
– работи тук като учителка, а в момента е в майчинство. Вр.и.д. директора 
Фикрие Джалева е първа братовчетка на Селве Хамид – дъщеря на Ахмед 
Башев. Първа братовчедка на Селве е и Гюлтена Робова, която е учителка 
в детската градина) да барикадират детската градина и да не позволяват на 
общинска администрация достъп, с цел осуетяване на това мероприятие и 
не изпълняване на решението на общински съвет с. Гърмен. За пояснение  
казваме, че в момента се изготвя проект за приспособяване на първия 
етаж от затвореното училище в с. Осикво за детска градина, който все 
още не е устойностен и сумата не е ясна, като по предварителни данни, 
няма да е така често спряганата 100 000 лв. А притесненията на г-н 
Башев са, че ако този проект се реализира, аплодисментите ще бъдат 
за друг, а не за него. 

Кметът на община Гърмен, г-жа Минка Капитанова, не влага 
политически елемнт в това. Единственото и желание е да се създадат 
добри и безопасни условия за работа на персонала и обучение на децата 
от с. Осиково. Тя смята, че те го заслужават и ще продължи да се бори 
това да се случи – децата от с. Осиково да имат нова детска градина.



  2                                        НОВИНИ 3                               ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 
СЕПТЕМВРИ 2015 г. 

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

МТСП ОБМИСЛЯ ПРОМЕНИ 
В ТРУДОВО-МЕДИЦИНСКАТА 
ЕКСПЕРТИЗА (ТЕЛК)

Предложенията за промени в трудово-
медицинската експертиза (ТЕЛК) се 
подготвят и ще бъдат положени на 
широко обществено обсъждане, преди 
да бъдат приети, обеща вицепремиерът 
и министър на труда и социалната 
политика Ивайло Калфин, който преди 
дни призовка от “гражданския трибунал” 
на хора с увреждания.

Той посочи, че въпросите на 
семействата, които отглеждат деца с 
увреждания, са много важни и по тях се 
работи активно и се провеждат много 
срещи.

Според него, част от исканията на 
родителите, които отглеждат деца с 
увреждания, някои от които вече са 
навършили 18-годишна възраст, са 
напълно резонни и би трябвало да са 
приоритетни на социалната политика на 
държавата.

Социалният министър подчерта, че 
решаването им зависи от възможностите 
на държавата и допълни, че не бърза да 
обещава, но следващата година ще има 
добри новини по тези проблеми.

Хората, сключили еднодневни трудови 
договори, не губят социалните си 
помощи или помощите за отопление, 
а получават допълнителен доход, като 
са здравноосигурени и застраховани 
срещу трудова злополука, категоричен бе 
Ивайло Калфин в отговор на въпрос.

Той допълни, че за един месец вече има 
над 20 000 такива трудови договори и не 
е нормално да са най-малко във Видин, 
Монтана, Враца, Кюстендил и Перник, 
където селскостопанската работа, 
свързана с прибиране на реколтата от 
плодове, зеленчуци и гъби, така или 
иначе се върши.

Според него е очевидно, че ако няма 
официални договори, има неофициална 
икономика, и е очевидно, че някой не си 
е свършил работата.

Министър Калфин каза, че ще поиска 
от Главната инспекция по труда и от 
Агенцията “Социално подпомагане” да 
засилят работата си в тази посока.

Целта на помощта е да бъдат покрити част 
от разходите в началото на учебната година. 
Право на тази помощ имат семейства, чиито 
деца са записани за първи път в първи клас 
на държавно или общинско училище и 
средномесечният доход на член от семейството 
за предходните 12 месеца преди подаване на 
молба-декларацията е по-нисък или равен на 
350 лева. Този доходен критерий не се изисква 
за деца с трайни увреждания, деца с един жив 
родител и деца, настанени в приемни семейства 
и в семейство на роднини или близки.

Към 31 юли 2015 г. са подадени 16 226 
молби-декларации за отпускане на еднократна 
целева помощ за деца, записани в първи клас 
за учебната 2015/2016 г. по реда на Закона за 
семейни помощи за деца. Размерът на помощта 
е 250 лева. Издадените заповеди за отпускане 
на помощта са 10 649, които се отнасят за 
10 831 деца. Отказите са 54,a в процес на 
обработка са 5 523 молби. Към същия период 
на миналата година подадените молби са били 
19 105 броя.

Помощта за първокласници е в размер на 
250 лева от 2013 г. Изплатената тогава сума е 
12 191 162 лева, предназначена за 48 845 деца-
първокласници. Общият брой първокласници, 
за които бе начислена целевата помощ за 
миналата година, е 47 096, изплатената в края 
на 2014 г. сума - 11 774 018 лева.

65 000 ПЪРВОЛАЦИ ТРЪГВАТ НА УЧИЛИЩЕ
Прага на училище 

тази година ще 
прекрачат около 65 
000 първокласници, 
показват данни 
на просветното 
м и н и с т е р с т в о . 
Малчуганите, за 
които за първи път 
ще удари школският 
звънец, са с 2500 по-
малко в сравнение с 
миналата година. По 

традиция най-много хлапета ще бъдат първи клас в София, а най-малко 
във Видин. В столицата броят на първокласниците ще е над 11 000, а в 
крайдунавския град едва около 670.

В момента директорите на много от училищата набират персонал. В 
школата има недостиг на преподаватели по чужди езици и информационни 
технологии. Глад има също и за начални учители, които се занимават с 
децата между първи и четвърти клас.

Междувременно от агенцията по социално подпомагане обясниха, че 
семействата на 25 000 първокласници ще бъдат подпомогнати с пари. 
Данните показват, че с 10 на сто са намалели родителите на първолаци, 
желаещи еднократна помощ от 250 лева, за да подготвят детето си за 
училище. Близо 31 000 са подадените молби, като от тях 274 са с отказ, и 
все още се обработват над 5000 заявления.

Право на финансова помощ имат семейства, чиито деца са записани в 
първи клас в държавно или общинско училище и средномесечният доход 
на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на 
молбата е бил по-нисък или равен на 350 лева.

Този критерий за доходите не се изисква за малчугани с трайни 
увреждания, сираци или хлапета, настанени в приемни семейства. Молби 
за подпомагането се подават в дирекциите “Социално подпомагане” по 
постоянен адрес след записване на детето в първи клас и ще се приемат 
до 15 октомври.

Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище. Сумата за 
първолак е в размер на 250 лева от 2013 година.

ЗАПОЧВА 5-ДНЕВЕН ПРИЕМ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА 
ТЕХНИКА ПО МЯРКА 121 НА ПРСР 2007-2013

От днес, 7 септември 
до събота, 12 септември 
2015 г. Държавен фонд 
„Земеделие“ отваря 
прием на заявления 
за предоставяне 
на безвъзмездна 
финансова помощ 
по мярка 121 
„ М о д е р н и з а ц и я 
на земеделските 
стопанства“ от 
Програмата за 
развитие на селските 

райони (ПРСР) 2007-2013 г. Заявленията за подпомагане ще се приемат 
в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на 
инвестицията. 

Допустимост:
Приемът ще включва проекти с инвестиции само за закупуване на 

земеделска техника. Допустими са инвестиции за земеделска техника, 
съгласно точка 1.1 от заповед 03-РД/1690 от 28.08.2015 г. и по-конкретно 
инвестициите за земеделска техника включват техника, която се 
използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата, като: 
трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, 
специализирани самоходни машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и 
др.) и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.

Бюджет и максимален размер на допустимите разходи:
Определеният бюджет за прием по мярката е в размер на левовата 

равностойност на 50 млн. евро. Минималният размер на общите 
допустими разходи по един проект, който ще могат да заявяват кандидатите 
в рамките на периода на прием, възлиза на левовата равностойност на 
15 000 евро, а максималният размер на разходите по проект не може да 
надвишава 500 000 евро.

 Срокове:
7 – 12 септември 2015 г. - прием на проекти по мярка 121 на ПРСР 2007-

2013;
До началото на октомври 2015 г. проектите ще бъдат обработени и 

договорени в максимално кратки срокове. С това одобрените кандидати 
ще имат срок на изпълнение на договорите средно около месец, в който 
следва да закупят техниката. Съществува възможността кандидатите 
да започнат изпълнението на проекта след подаване на заявлението и 
преди сключването на договор, разбира се на собствен риск, като това е 
допустимо и съгласно Наредба № 8. 

Срокът, предвиден за подаване на заявки за плащане, е 20 ноември 2015 
г. 

Плащанията от страна на ДФЗ трябва да бъдат извършени до края на 
2015 година, съгласно измененията, които МЗХ ще направи в Наредба 8.

СЕЗОННИТЕ РАБОТНИЦИ НЯМА ДА 
БЪДАТ ЛИШАВАНИ ОТ СОЦИАЛНИ 

ПОМОЩИ
Сезонните селскостопански 

работници няма да бъдат 
лишавани от социални помощи, 
ако отговарят на останалите 
условия за достъп до получаване 
на месечни социални помощи по 

реда на Закона за социално подпомагане.
С това допълнение на Правилника за прилагане на 

закона се създава стимулираща мярка за включване на 
подпомагани безработни лица в законово регламентирана 
трудова дейност в отрасли, изпитващи недостиг на 
работна сила при осъществяване на дейността и 
същевременно гарантиране степента на социална 
закрила на тези лица.

ПРЕХВЪРЛЯМЕ ВНОСКИТЕ ЗА ВТОРА 
ПЕНСИЯ СЪС ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕД НАП

Всички осигурени лица, които искат пенсионните им вноски в пълен 
размер да се превеждат в държавното обществено осигуряване, ще 
подават заявление в съответната териториална дирекция на Националната 
агенция за приходите (НАП) по адресна регистрация.

Това става ясно от проект на наредба, в който е регламентирана 
процедурата по прехвърлянето на осигурителните вноски, публикувана 
за обществено обсъждане на сайта на Министерството на финансите.

Ако осигурените лица искат отново да се осигуряват и в частен 
пенсионен фонд, те ще трябва пак да подават заявление пред НАП.

Пенсионните дружества ще трябва да подготвят справка за 
индивидуалната партида на лицата, които са решили да прехвърлят 
парите си за втора пенсия към бюджета на общественото осигуряване. 
Същата справка ще се изготвя и от приходната агенция при обратното 
прехвърляне – от общественото осигуряване към пенсионните фондове.

Предвижда се също така дружествата и НАП да обменят информация 
до 15-то число на месеца, следващ месеца на подаването на заявлението 
за прехвърлянето на вноските, при заявено прехвърляне на вноските.

Осигурителните вноски за пенсия се предвижда да постъпват в 
специални сметки на приходната администрация в БНБ, ако осигурените 
лица са избрали държавното обществено осигуряване. Натрупаните 
лихви ще се поделят пропорционално между пенсионно-осигурителните 
дружества и фонд “Пенсии” на Националния осигурителен институт 
(НОИ).

Припомняме, че в края на миналата година, точно преди Коледа и без 
дебат, бяха приети текстове в преходните и заключителни разпоредби в 
Закона за държавното обществено осигуряване, с които осигурените лица 
се задължаваха да изберат в едногодишен срок дали ще се осигуряват 
в капиталова схема, или ще внасят пенсионни осигуровки само към 
държавата.

Заради широкия обществен отзвук и критиките към промените 
Министерството на финансите смекчи предложението си. Осигурените 
лица ще имат многократен избор за прехвърляне на вноските за втора 
пенсия от частните фондове към Сребърния фонд и обратно. Единственото 
ограничение е, че парите ще могат да се прехвърлят към и от държавното 
обществено осигуряване и пенсионните фондове веднъж годишно.

Въпреки че текстовете в закона действат от началото на годината, 
финансовото министерство се забави с приемането на наредбата, която 
регламентира реда на прехвърлянето на вноските.

Пенсионните осигуровки на започналите работа през тази година се 
превеждат по сметки на НАП до избор на пенсионен фонд.

20 788 ЕДНОДНЕВНИ ДОГОВОРИ ЗА МЕСЕЦ
Само за един месец в 

страната са сключени 20 
788 договора. Това обяви 
в Сливен вицепремиерът 
и социален министър 
Ивайло Калфин. 
Контрактите са 
сключени от общо 
240 работодатели в 
селското стопанство. Те 
са основно за бране на 
праскови, сливи, арония, 
домати и други.

Ако не бяхме въвели еднодневните договори, тази работа пак щеше 
да бъде свършена, но в сивия сектор и държавата да губи, подчерта 
вицепремиерът. Той съобщи, че област Сливен е на второ място в 
страната по сключени договори от работодателите с работниците за по 
един ден. Общо 18 работодатели в селското стопанство от сливенско вече 
използват подобни контракти за наемане на работници.

Има 8 области в страната обаче, където няма сключен нито един 
еднодневен трудов договор, заяви Ивайло Калфин. Той подчерта, че 
в тези области има развито земеделие, а по-скоро в някои от тях няма 
развита промишленост. Сред тях са области в Северозападна България 
като Видин и Враца, заедно с Кюстендил, Велико Търново и други. 
Социалният министър съобщи, че именно затова Инспекцията по труда 
ще извърши проверки във въпросните осем области, за да се изясни каква 
е реалната ситуация там.

ДО 15 ОКТОМВРИ ДФЗ ЩЕ 
ИЗПЛАТИ СУБСИДИИТЕ НА 
ПЧЕЛАРИТЕ ПО НПП 2014-

2016

Близо 1500 пчелари ще получат финансиране 
по три мерки от Националната пчеларска 
програма НПП 2014-2016 г.

Приключи приемът на заявления за 
изплащане на безвъзмездна финансова помощ 
по Националната програма по пчеларство 
(НПП) 2014-2016 г. за пчелари, 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”. В предвидените срокове в 
ДФ „Земеделие“ са подадени 1 478  заявления 
за плащане от подписаните с кандидатите 1 
776 договора за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по НПП.

 Схемата за кредитиране със средства на 
ДФ „Земеделие” на лица с одобрени проекти 
по НПП се прилага за четвърта поредна 
година. Така се дава възможност на по-голям 
брой пчелари да осигурят необходимия им 
финансов ресурс за реализация на одобрените 
проекти по мерки Б и Г от програмата – за 
разходите за закупуване на препарати за борба 
срещу вароатозата, за закупуване на кошери, 
пчелни семейства и пчелни майки. 

 За 2015 година по схемата за кредитиране 
са предоставени 119 кредита на стойност 
551 694 лв., при лихвен процент в размер на 
5% годишна лихва. Крайният срок за всички 
плащания към пчеларите за прием 2015 г. е 15 
октомври.

МОЛБИТЕ ЗА ПОМОЩИ 
ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИ 
СЕ ПРИЕМАТ ДО 15 

ОКТОМВРИ

Дирекциите „Социално подпомагане” 
ще приемат молби-декларации за този 
вид помощ до 15 октомври 2015 г. 
Молбите се подават по постоянен адрес, 
след записване на детето в първи клас. 
Помощта се възстановява, ако детето не 
постъпи в училище.



  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

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.

ЗА 74,76 ЛВ. НА МЕСЕЦ МОЖЕ ДА СЕ КУПИ 
ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ

През 2015 г. 
мъжете придобиват 
право на пенсия 
за осигурителен 
стаж и възраст 
при навършване 
на 63 г. и 8 м. и 38 
г. осигурителен 
стаж. Тези, на 
които не достига 
о с и г у р и т е л н и я т 
стаж, придобиват 
право на пенсия 
при навършване на 
възраст 65 г. и 8 м. 
и не по-малко от 
15 г. действителен 

осигурителен стаж. През 2016 г. право на пенсия от мъжете се придобива 
при навършване на възраст 63 г. и 10 м. и осигурителен стаж 38 г. и 2 м. 
От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка 
следваща календарна година с 2 месеца до 31 декември 2017 г., а от 1 
януари 2018 г. - с по 1 месец за всяка календарна година до достигане 
на 65-годишна възраст. От 31 декември 2016 г. осигурителният стаж се 
увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 
месеца до достигане на осигурителен стаж 40 г. за мъжете.

Това обясни вицепремиерът и министър на труда и социалната политика 
Ивайло Калфин в отговор на читател на “24 часа”. Калфин посочи още, 
че през 2016 г. условията за пенсиониране при недостигащ осигурителен 
стаж за мъжете и жените са навършена възраст 65 г. и 10 м. и наличие на 
най-малко 15 г. действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2016 
г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна 
година с по 2 месеца до достигане на 67 г. Предвидена е възможност да 
закупите времето на обучение във висше или полувисше образование, 
но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за 
завършената специалност, и времето на докторантурата, определено в 
нормативен акт. Размерът на осигурителните вноски е 74,76 лв. за всеки 
месец закупен осигурителен стаж. Дългосрочното командироване се 
зачита за осигурителен стаж, ако за този период сте били осигуряван и са 
внесени осигурителни вноски.

Следва да имате предвид, че към настоящия момент няма сключен 
договор между Република България и САЩ в областта на социалната 
сигурност, поради което не съществува възможност за взаимно зачитане 
на осигурителни периоди, придобити на територията на двете страни. 
Започването на преговори за сключване на договор в тази сфера е един 
от основните приоритети на Министерството на труда и социалната 
политика през последните години, допълни социалният министър. 

В случай че сте живели или работили и в други държави, съществува 
възможност да ви бъде зачетен осигурителният стаж в съответната 
държава, при условията на европейските регламенти за координация на 
системите за социална сигурност или международен договор, по който 
България е страна. Информация за координационните регламенти и 
договорите в областта на социалната сигурност може да намерите на 
сайта на Министерството на труда и социалната политика, рубриката 
“Политики”/ “Работа в чужбина”/”Социални права в ЕС” и “Договори за 
социална сигурност”, каза още Калфин.

От 1 януари влиза в сила ранното пенсиониране, припомни 
вицепремиерът в отговор на въпрос на друг читател. От 1 януари 2016 г. 
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от жените се придобива 
при навършване на 60 г. и 10 м. и осигурителен стаж 35 г. и 2 м. От 31 
декември 2016 г. възрастта за жените се увеличава от първия ден на всяка 
следваща календарна година с по 2 месеца до 31 декември 2029 г., а от 
1 януари 2030 г. - с по 3 месеца, до достигане на 65-годишна възраст, 
обясни той. 

От 31 декември 2016 г. осигурителният стаж се увеличава от първия 
ден на всяка следваща календарна година с по 2 м. до достигане на 
осигурителен стаж 37 г. за жените.

Правото на пенсия зависи и от категорията труд, при която сте работили. 
От данните в запитването предполагам, че сте работили при условията 
на трета категория труд. Предвид на това вие имате необходимия 
осигурителен стаж, но необходимата възраст за пенсиониране ще 
навършите през 2021 или 2022 г. в зависимост от рождената ви дата, 
допълни Калфин. 

От 1 януари 2016 г. е предвидена възможност за лицата, които имат 
изискващия се осигурителен стаж, да могат да се пенсионират до 
една година по-рано от възрастта им за придобиване право на пенсия 
за осигурителен стаж и възраст. Пенсията, която се отпуска при тези 
условия, е в намален размер с 0,4% за всеки недостигащ до възрастта за 
пенсиониране месец. Тя се отпуска от датата на заявлението и се изплаща 
в намален размер пожизнено, каза още той. 

През 2015 г. жените придобиват право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст при навършване на 60 г. и 8 м. и осигурителен стаж 35 
г. Тези, на които не достига осигурителният стаж, придобиват право на 
пенсия при навършване на възраст 65 г. и 8 м. и не по-малко от 15 г. 
действителен осигурителен стаж. Догодина условията за пенсиониране 
при недостигащ стаж за мъжете и жените са навършена възраст 65 г. и 10 
мес. и наличие на най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. 
От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка 
следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна 
възраст.

Трите години 
отпреди 1997 
г. не влизат в 
изчисленията от 
2018 г.

Индивидуалният 
коефициент се 
изчислява от 
дохода, върху 
който са внесени 
о с и г у р и т е л н и 
вноски, за периода от 
три последователни 
години от 
последните 15 г. 
осигурителен стаж 

до 1 януари 1997 г. по избор на човека и от дохода за периода след тази 
дата до пенсионирането му, обясни социалният министър. 

Смятано от 1 януари 2016 г., за пенсиите, отпуснати с начална дата 
след 31 декември 2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява от 
осигурителния доход на пенсиониращия се за осигурителния му стаж 
след 31 декември 1996 г. до датата на отпускане на пенсията.

Военнослужещите, служителите в МВР и другите специални 
ведомства, които имат необходимия осигурителен стаж за пенсия, 
могат да се пенсионират, без да се изисква освобождаване от служба, 
съответно уволнение или прекратяване на правоотношението. Няма 
пречка хората да получават едновременно заплатата и отпуснатата им 
пенсия. Служителите от тези ведомства, които до 31 декември 2015 г. 
имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, 
могат да се пенсионират независимо от възрастта до 31 декември 2018 г.

Офицерите ще могат да продължат да носят униформата и да 
служат и след като се пенсионират, стана ясно още от разясненията на 
вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло 
Калфин.


