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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

ОБЩИНА ГЪРМЕН ПОСРЕЩНА ВИДНИ НА 16.06.2016 Г. ПРЕДСТОИ ПОДПИСВАНЕ НА
ГОСТИ ОТ ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, ХЪРВАТИЯ ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“
На 16.06.2016 г. се очаква да бъде сключен договор от страна на кмета на
И МАКЕДОНИЯ
Управникът на община
Гърмен Минка Капитанова
бе домакин на петата среща
по проекта в качеството й на
жена кмет и представител на
Сдружението на югозападните
общини.
Община Гърмен се включи с
домакинството си в събитията
на проекта от 1 до 3 юни,
като първият ден в зала “22
септември” в Благоевград
бяха направени презентации
от гостенките от Испания, Италия, Македония, Хърватия и България.
Жените в управлението на общински и областни центрове от петте
държави разгледаха с интерес НХГ “Св. св. Кирил и Методий”, квартал
“Вароша” и други забележителности в Благоевград, а на следващия ден
дамите кметове пристигнаха в Гърмен, където останаха очаровани и
възхитени от всичко видяно.
На срещата им в заседателната зала на Общинския съвет, кметове
от Ciudad Real - Испания, Polina - Италия, Labin - Хърватска, Тетово –
Македония и Гърмен – България обмениха опит и като стари и добри
приятели споделиха интересни примери и ситуации от ежедневието на
управленския си живот.

Делегацията по проекта POWER, която бе гост на община Гърмен, върна
визитата на кмета Минка Капитанова и остана удивена от минералните
извори в курорта Огняново, красивото село Лещен, където всички се
снимаха пред глинената къщичка шедьовър в туристическия бизнес,
историческия и курортен център Ковачевица и стария тракийски град
Никополис ад Нестум.
Дамите гостенки останаха силно впечатлени от местността „Градище”, а
най-емоционалните моменти
от посещението в Гърменско
те запечатаха в неповторимата
разходка с влакчето до
хотелския комплекс “Терма
Вита” в Огняново, където
бяха настанени и прекараха
незабравими
часове
на
веселие, първи уроци по
български хора и песни и се
насладиха на прекрасната
българска кухня.
Проектът
POWER
е
финансиран по програма “Европа за гражданите” и се изпълнява в периода
от 1 ноември 2014 до 31 октомври 2016 г. Общата стойност е в размер на
150 000 евро. Досега са проведени вече пет срещи с представителите в
него от съответните държави.

общинска администрация с. Гърмен, г-жа Минка Капитанова, по проект
“Създаване на общински център за почасово предоставяне на социални
услуги за хора в неравностойно положение“ финансиран по Оперативна
програма Развитие на човешките ресурси.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ!!!
ДОКУМЕНТИ, КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОДАВАТ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРОЕКТА:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ КАНДИДАТА ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ - ОБРАЗЕЦ.
2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ
НА ЛИЧНИ ДАННИ - ОБРАЗЕЦ.
3. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СЪДИМОСТ И ЗАДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ
- ОБРАЗЦИ.
4. КОПИЕ НА ЛИЧНА КАРТА.
5. АВТОБИОГРАФИЯ.
6. КОПИЕ НА ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ.
7. КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ/СЕРТИФИКАТИ ЗА ЗАВЪРШЕНИ
ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ ПО СХОДНИ ПРОГРАМИ/ПРОЕКТИ (АКО
ЛИЦЕТО ПРИТЕЖАВА ТАКИВА).
8. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ МЕСТОРАБОТА (АКО КАНДИДАТЪТ
РАБОТИ).
9. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ (АКО
КАНДИДАТЪТ УЧИ).
10. ПЕНСИОННО РАЗПОРЕЖДАНЕ (САМО ЗА КАНДИДАТ, КОЙТО
Е ПРИДОБИЛ ПРАВО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕНСИЯ ЗА РАННО
ПЕНСИОНИРАНЕ И Е В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ- ПОТРЕБИТЕЛИ!!!
ДОКУМЕНТИ, КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОДАВАТ ОТ
КАНДИДАТ- ПОТРЕБИТЕЛЯ:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ КАНДИДАТ- ПОТРЕБИТЕЛЯ - ОБРАЗЕЦ.
2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ
НА ЛИЧНИ ДАННИ - ОБРАЗЕЦ.
3. КОПИЕ НА ЛИЧНА КАРТА.
4. КОПИЕ НА ЛИЧНА КАРТА, КОГАТО ДОКУМЕНТИТЕ НЕ СЕ
ПОДАВАТ ЛИЧНО ОТ КАНДИДАТ- ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5. КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ДА РАЖДАНЕ (НА ДЕТЕ).
6. КОПИЕ НА ВАЛИДНО ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК/ЕПИКРИЗА/.
7. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО/ ПОПЕЧИТЕЛСТВО
(АКО ЛИЦЕТО ИМА ТАКИВА).
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ!!!
1. ДА СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.
2. ДА СА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА.
3. ДА СА ЛИЦА В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ.
4. ДА СА В ДОБРО ЗДРАВОСЛОВНО И ПСИХИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ.
5. ДА ПРИТЕЖАВАТ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ.
В ПРОЕКТА НЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЛИЦА, КОЙТО
СА:
1. ЛИЦА В МАЙЧИНСТВО.
2. НЕПЪЛНОЛЕТНИ ГРАЖДАНИ.
3. ПЕНСИОНЕРИ.
4. БЕЗ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ.
5. ПОСТАВЕНИ ПОД ЧАСТИЧНО ИЛИ ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ.
6. ОСЪЖДАНИ ЛИЦА

АПЕЛ ЗА ПОМОЩ
Уважаеми съграждани,
На 05.06.2016 г., около 14.00 часа, пожар изпепели почти
напълно къщата на Рефат Исуфов Беев от с. Осиково.
Нека в този тежък момент да помогнем на пострадалото
му семейство.
Банковата сметка за оказване на помощ:
Рефат Исуфов Беев - IBAN: BG40STSA93000023612468
Предварително благодаря на всички, които ще се отзоват
и ще подкрепят пострадалото семейство.
С уважение,
МИНКА КАПИТАНОВА
Кмет на община Гърмен
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НОДУЛАРЕН ДЕРМАТИТ 2016: ВИЖТЕ 2 621 782 БЪЛГАРИ ЖИВЕЯТ В КРАЙНА БЕДНОСТ,
СОЧИ НОВО ИЗСЛЕДВАНЕ
АКТУАЛНАТА КАРТИНА В СТРАНАТА

Българската
агенция
по
безопасност
на
храните (БАБХ)
обобщи актуалната
картина
до
момента във връзка
със заболяването
Заразен нодуларен
дерматит
в
с т р а н а т а .
Регистрирани са
две нови огнища в
Северна България
- община Априлци,
Ловешка област и
в община Хайредин, Врачанска област. Въпреки пълното ваксиниране на
животните от южната част на страната, все още има единични случаи на
болестта. В село Рибново, Благоевградско няколко ферми са регистрирали
по 1 животно болно от нодуларен дерматит.
Огнищата на нодуларния дерматит за страната са общо 154. Последните
12 огнища са регистрирани в община Гърмен, област Благоевград. По
последни данни на Агенцията засегнатите животни в цялата страна до
момента са над 2300, а унищожените са над 2200

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБСИДИИ 2016
НА ФЕРМЕРИ С УНИЩОЖЕНИ ОТ ДЕРМАТИТ
ЖИВОТНИ

Във връзка с унищожени животни от дерматита, от МЗХ препоръчват
изпълнението на няколко стъпки
Във връзка с унищожени животни от Заразен нодуларен дерматит, от
Министерството на Земеделието и храните препоръчват изпълнението
на няколко стъпки:
1. Земеделските стопани да подадат и приключат заявление за
подпомагане по схемите за преходна национална помощ за говеда и по
схемите за обвързано подпомагане за крави, в рамките на определения
срок за подаване на заявления за кампания 2016.
2. При загуба/смърт на заявени за подпомагане животни вследствие
„заразен нодуларен дерматит”, е необходимо земеделските стопани да
уведомят областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”.
3. Уведомяването се извършва чрез подаване на Заявление за форсмажор
(по образец), в областната дирекция на ДФЗ – отдел Прилагане на схеми
и мерки за подпомагане.
4. Към заявлението, се представят и доказателствени документи (Акт
за обезщетение на умрели или убити животни и други доказателствени
документи), удостоверяващи загубата на животни в резултат от
заболяването Заразен нодуларен дерматит.
5. Животните фигуриращи в описаните по-горе документи следва да са
идентифицирани, посредством номер на ушна марка.

58 000 ПОВЕЧЕ НАЕТИ ПРЕЗ ПЪРВОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.

Наетите по трудово и служебно
правоотношение са се увеличили с
58 100 през първото тримесечие на
2016 г. Към края на март броят им
се е повишил до 2,280 млн. души.
Това показват предварителните
данни на НСИ към края на март
2016 г.
През периода януари-март наймного работни места са създадени
в селското, горското и рибното стопанство, в който има 12,6% ръст на
наетите спрямо края на миналата година. В сектор „Административни и
спомагателни дейности“ увеличението е с близо 11%.
Наетите с трудов и служебен договор се увеличават и на годишна база,
отчита националната статистика. В края на март 2016 г. броят им е с 49
200 или с 2,2% повече спрямо същия месец на миналата година. Наймного нови работни места са разкрити в преработващата промишленост
(11 500) и сектор „Административни и спомагателни дейности“ (10 400).
Хотелите и ресторантите са наели с близо 8000 повече работници спрямо
2015 г. В строителството и добивната промишленост обаче наетите са
намалели.
Средната заплата в България в периода януари-март се е увеличила до
931 лв., сочат данните на НСИ. Спрямо декември 2015 г. ръстът е с 16
лв. или с 1,7%. На годишна база средната заплата е нараснала със 72 лв.,
което прави 8,4% повишение.
Възнагражденията са се увеличили най-много в икономическите
дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ – с
16%, операции с недвижими имоти – с 11,8% и административни и
спомагателни дейности – с 10,7%.
Рекордьор по най-високи заплати е секторът „Създаване и
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”,
където средното възнаграждение през първото тримесечие е било 2 125
лева. Във финансовите и застрахователните компании средната заплата е
стигнала 1639 лв., а в енергетиката – 1602 лв.

2 621 782 български граждани са социално слаби. Това е 36% от
населението на страната, като средният дял за Европейския съюз е
8,2%. В същото време едва 3,5% от средствата в национaлния бюджет за
текущи разходи се използват за социално подпомагане и помощи. Това
сочат данните от последното изследване на Колектива за обществени
интервенции и КТ “Подкрепа”, представено на 31 май 2016 г. 600 хиляди
са работещите бедни, 460 хиляди българи не са осигурени здравно и
причината за това е крайната бедност. 1,3 млн. са бедните пенсионери.
По данни на НОИ средният брой на безработните в Бългaрия за 2015
година е 330 816, а 73% от тях не получават обезщетение за безработица.
През 2012 г. делът от БВП, използван за социална защита, е с близо 12
пункта по-нисък от средния за Европейския съюз.
Митове за социалното подпомагане
По едно, са на мнение от “Подкрепа”, обаче сме наравно с ЕС - по
митовете за социалното подпомагане.
“Митовете, които се налагат и се разпространяват около социалното
подпомагане довеждат до това редица социални плащания да бъдат
замразени с години”, заяви Ваня Григорова, председател на “Солидарна
България”. Докато публичното говорене е за това, че социалните помощи
са твърде щедри, обезкуражават хората да работят, създават паразити,
има непрекъснат спад в броя на изплащаните социални помощи. За 2008
година броят на получателите на социални помощи е намалял с 1,8%. За
2010 - с 37%, за 2013 и 2014 има леки увеличения от по 0,4 и 0,5 на сто,
а за 2015 има 3,7% спад.
Колкото повече се пропагандира за високите социални помощи, толкова
повече те всъщност намаляват, независимо от това дали ляво или дясно
правителство е на власт, констатират от “Подкрепа”. Подпомагането се
редуцира с едва забележими и наглед незначителни промени, които обаче,
както данните показват, имат своя ефект, са на мнение съставителите на
изследването.
Митът, че у нас има твърде много инвалиди, е само един от митовете за
злоупотреби, които се тиражират, а заради други митове не се увеличава
например майчинството, посочи още Ваня Григорова.
Непълнолетна и неработеща майка с 3 деца в България получава от
държавата по 255 лева месечно, а не широко пропагандираните над 1000
лева под формата на социални помощи.
Броят на майките под 19 годишна възраст с три деца в България през
2011 година е бил 273, като от тях 128 са от ромски произход. Заради помалкото число, обаче, са ограничени добавките за всички.
През 2015 година помощи при раждане са изплатени за 67 523 деца. Броят
на отпуснатите еднократни помощи за майки студентки е намалял за
2015 година с над 43%. За 2015 година броят на подпомаганите бременни
бедни е 15 660, което е с 19% по-малко от броя им през 2007 година.
От бюджета на Агенцията за социално подпомагане над 42% се дават за
детски добавки, 15% за хора с увреждания, 9,5% са за месечни добавки
на деца с увреждания и по-малко от 6% за лица в крайна нужда.
Според Европейския форум на хората с увреждания средният дял на
инвалидите в Европа е 16 %. В България те са около 12 %. Въпреки че сме
под средноевропейските нива, на нас ни се втълпява, че тези помощи са
страшно много и със сигурност има злоупотреби, коментира Григорова.
Тя бе категорична, че това не е аргумент да се намалят плащанията на
хората, които имат най-голяма нужда от тях.
В България оценка на злоупотребите със социални плащания не са
правени. Във Великобритания едва 0,7 % от получателите злоупотребяват
със системата, а в Канада 0,6 % от подпомаганите. Въпреки това и там
хората смятат, че има огромни злоупотреби със социалните плащания,
коментира Григорова. В Нова Зеландия измамите със социални помощи
струват на данъкоплатците 5 долара на година. За сравнение, данъчните
измами костват на всеки новозеландец по 1500 долара всяка година.

ОТПАДНАХА ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА СВОБОДНО
ДВИЖЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ТРУДА НА
БЪЛГАРИ В ШВЕЙЦАРИЯ

На
31
май
2016 г. завършви
преходният период
от седем години
за български и
румънски граждани,
определен
в
Протокол II II на
Споразумението за
свободно движение
на хора между ЕС
и
Конфедерация
Швейцария, който
бе в сила от 1 юни
2009 г. С него бяха установени ограничения за достъпа до пазара на труда
(ограничен брой разрешения – контингенти, предимство за местната
работна сила и проверка на условията на заплащане и на пазара на труда).
От 1 юни 2016 г. отпадат преходните разпоредби за свободно движение
на български и румънски граждани в Конфедерация Швейцария след като
Бундесратът на Швейцария одобри частичното изменение на Наредбата
за въвеждането на свободното движение на хора.
От 1 юни 2016 г. за българските граждани не се изискват разрешения
за работа и отпадат т.н. контингенти (определения брой разрешения за
краткосрочно и дългосрочно пребиваване).
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250 ЛВ. ЩЕ БЪДЕ
ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ
ЗА ПЪРВОЛАЦИ И ТАЗИ
ГОДИНА

Еднократната помощ за първокласници от
бедни семейства и тази година ще е 250 лева.
Проектът на постановление е публикуван
за обществено обсъждане.
Средствата се отпускат на семейства, чиито
деца са записани в първи клас в държавно
или общинско училище за първи път и чийто
средномесечен доход на член от семейството
за предходните 12 месеца е по-нисък или
равен на 350 лева, а от първи юли - 400 лева,
съгласно Закона за държавния бюджет за
тази година.
Помощта се отпуска без доходен тест за
деца с трайни увреждания, деца с един жив
родител и за деца, настанени в семейства на
роднини и близки и приемни семейства.

С 2,6 НА СТО СЕ УВЕЛИЧАВА
СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА
СТАРОСТ

От 1 юли 2016 г. размерът на социалната
пенсия за старост се увеличава от 115,15 лв.
на 118,14 лв. Повишението е с 2,6 на сто –
процентът, с който ще се осъвременят от 1
юли и всички пенсии за трудова дейност,
отпуснати до 31 декември 2015 г.
Промяната ще доведе до увеличаване
на размерите и на пенсиите, които не са
свързани с трудова дейност – пенсиите
за военна и за гражданска инвалидност,
социалната пенсия за инвалидност и
персоналната пенсия. Ще има увеличение
и на нормативно установените добавки
към пенсиите (добавката за чужда помощ,
добавката за увеличаване пенсиите на
инвалидите от Отечествената война 19441945 г. и добавката по Закона за ветераните
от войните).

СРЕДНАТА ЦЕНА НА
РЕНТАТА В ОБЛАСТ
БЛАГОЕВГРАД СЕ
УВЕЛИЧАВА

Средната цена на земеделската земя в
област Благоевград през последната година
намалява, а на рентата се увеличава. Това
показват данните за цени на сделките със

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

земеделска земя и на рентата в селското
стопанство в област Благоевград през 2015
г., предоставени днес от Териториалното
статистическо бюро /ТСБ/ - Югозапад,
предаде БТА.
През 2015 г. средната цена на един декар
земеделска земя в област Благоевград
достига 842 лв., което е с 9,5 процента
по-малко в сравнение с 2014-а. Спрямо
предходната
година
се
наблюдава
намаление на цената на нивите с 4,6
процента. През миналата година средната
цена на един декар земеделска земя в
страната е 732 лв. или със 110 лв. по-ниска
от тази в област Благоевград. По този
показател област Благоевград е на трето
място в страната. През 2015 г. най-висока
е цената на земеделската земя в област
Добрич - 1406 лв. на декар, следвана от
област Силистра - 993 лв., а най-ниска в
област София - 165 лв. на декар.
През 2015 г. в област Благоевград средната
цена на рентата на един декар наета или
арендувана земеделска земя достига 15 лв.
и е с 15,4 на сто по-висока спрямо 2014а. Спрямо предходната година рентата за
нивите бележи увеличение - със 7,1 на
сто, а за постоянно затревените площи
се запазва същата, информират от ТСБЮгозапад. Най-висока е цената за един
декар наета или арендувана земеделска
земя в община Гоце Делчев - 30 лв., и тя
е близо два пъти по-висока от стойността
в общините Петрич, Разлог и Благоевград.
Цената за един декар наета или арендувана
земеделска земя в община Банско е 20 лв.,
а в Сандански - 12 лева.
Увеличение на цената на рентата спрямо
предходната година се наблюдава в
общините Благоевград - с 45,5 на сто, и
Разлог - с 15,4 на сто, показват още данните
от статистиката. В община Сандански е
регистрирано намаление - със 7,7 на сто, а
в общините Банско, Гоце Делчев и Петрич
цената остава без промяна.

С 20% СЕ УВЕЛИЧАВА
СРЕДСТВАТА ЗА
СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ
С
20%
ще
бъдат
увеличени
средствата
за
с т уд е н т с к и
стипендии, които
се
отпускат
от
държавата.
Това
обяви вицепремиерът и министър на
образованието и науката Меглена Кунева
след петата работна среща с представители
на студентските съвети, на Министерство
на финансите, на Съвета на ректорите и на
МОН. Това ще стане с промяна на ПМС
№ 90, а средствата от близо 1 млн. лв. за
тази академична година ще се осигурят от
резерви на МОН.
За следващата година ще се заложат
близо 3 млн. лв. за стипендии, защото се
вдига минималният и максимален праг
на размера, който се отпуска. Ако досега
минимумът бе 50 лв., ще стане 70 лв.
Максимумът сега е 120 лв., но скача на 150
лв.
Студентите подкрепиха политиката на
министерството да стимулира качеството
в образованието със стипендии за успех.
Затова вече критерият за стипендия ще
бъде само „среден семестриален успех“.
Ще продължат да се дават стипендии и по
право – на сираци, майки и др.
От 200 лв. на 300 лв. се увеличава и
размерът на специалните стипендии –
награди за постижение. В постановлението
ще бъде записано още, че висшите училища
изплащат стипендиите за всеки предходен
месец до 5-о число, а не накуп.
Студентите настояват в средносрочната
бюджетна прогноза за следващите три
години да се заложи 10% увеличение на
средствата за стипендии.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

М. ЮНИ

До 10-ти юни:
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 юни:
ЗДДС
1.Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за
данъчния период - месец май.
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 май.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат
декларации - пристигания/изпращания за месец май
2016 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление
за неподаване на месечни декларации за май 2016 г.
До 15-ти юни:
ЗКПО
Месечните авансови вноски за юни 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 май
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 май
До 20-ти юни:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат
декларации -пристигания/изпращания за месец май
2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с
възникнало текущо задължение.
До 25-ти юни:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан
през месец май 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 май,
когато пълният размер на начислените от работодателя
доходи от трудово правоотношение за този месец не е
изплатен до 25 юни.
До 30-ти юни:
ЗМДТ
1.Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка
върху недвижимите имоти за текущата година.
2.Плащане на първа вноска / в размер на 1/2/ на данъка
върху превозните средства за текущата година.
Представителите на студентите се съгласиха, че не
е разумно и вече не настояват за промяна в проекта
за европейските стипендии, защото това ще доведе
до значително забавяне и ще лиши от средства онези,
които имат право на такава подкрепа. А политиката за
стимулиране на т. нар. приоритетни професионални
направления, или по-точно проблемни, като педагогика,
инженерни специалности и др., вече е вход.
Министър Кунева подчерта, че е за устойчива политика в
образованието и благодари на студентите за постигнатото
разбирателство. По думите й европейски стипендии не
могат да заместят националната държава в грижата и
за студентите. Проектът за европейски стипендии след
години може да не продължи, но държавата трябва да
изпълнява ангажимента си, допълни вицепремиерът.
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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ“ СЕЛО ДЪБНИЦА
ОТБЕЛЯЗА 90 ГОДИШНИНА

На 24 май 2016 година
Основно училище “Христо
Ботев” чества два празника.
Освен отбелязването на Деня
на българската просвета и
култура и на славянската
писменост, училището чества
и 90 годишнина от създаването
си. Няколко дни преди това на 20.05.2016 г. ОДЗ “Пролет“
село Дъбница пък чества 40
годишнина. Празниците на
училището и детската градина
бяха съпроводени от множество
изяви на възпитаниците на
двете учреждения. Гост и на
двете тържества присъства
Кмета на община Гърмен - г-жа
Минка Капитанова.

БЕЗПЛАТНА АТРАКЦИЯ ЗА 1-ВИ ЮНИ
Със заповед на кмена на община Гърмен, г-жа Минка Капитанова,
атракционното влакче от Никополис ад Нестум, превозваше всички
желаещи малчугани, в деня на детето 1-ви Юни. Както всяко лято, така и
това, влакчето ще е на разположение на всички желаещи да го използват.
За повече информация тел. 0894349039.

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИРМИТЕ

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ С ПРОМЯНА В Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги, СЪГЛАСНО ЧЛ. 20в, С РЕШЕНИЕ №73 ОТ
22.01.2016 Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОПРЕДЕЛИ
ЦЕНАТА ЗА ЕДНОКРАТНА ОБРАБОТКА НА КОНТЕЙНЕР
ТИП “БОБЪР“ С ОБЕМ 1,1 КУБ. М. ЗА 2016 Г. ДА БЪДЕ 29 ЛВ.
КОНТЕЙНЕРИТЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ВСЯКА СЕДМИЦА.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 10.06.2016 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
Телефон за връзка: 0751/61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 МЕСТА
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3

Управител
Възпитател
Социален работник
Адвокат
Психолози
Счетоводител
Аниматор
Координатор
Учител, детска градина
Ръководители на проекти
Медицински сестри

Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Професионален колеж

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
- 67 МЕСТА
3
Шивачи на мъжко и дамско
Средно, Основно образование
облекло
3
Шивачи
Основно образование
3
Машинни оператори, шиене
Основно образование
4
Гладачи
Основно образование
3
Работници за спомагателни
Основно образование
дейности
1
Машинен оператор, обработка Основно образование
на камани
11
Пакетировачи
Основно образование
10
Работници, сглобяване на
Основно образование
детайли
1
Началник склад
Средно образование
4
Продавач-консултант
Средно,Основно образование
2
Машинни оператори, спояване Средно,Основно образование
на пластмасови изделия
2
Работник строителство
Основно образование
2
Автомонтьори
Средно образование
2
Готвачи
Средно, основно образование
1
Събирач на монети и жетони
Средно, основно образование
10
Общи работници
Средно, основно образование
1
Крояч на кожа
Средно, основно образование
1
Чистач
Основно образование
1
Машинист ПСМ
Основно образование
1
Шофьор на самосвал
Основно образование
1
Машинен оператор, плетене
Основно 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

