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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

УЧИЛИЩАТА В ГЪРМЕНСКИТЕ СЕЛА
РИБНОВО, ОГНЯНОВО И ДОЛНО
ДРЯНОВО ОСТАВАТ СРЕДИЩНИ

На последното заседание на ОбС – Гърмен местните парламентаристи
възложиха на кмета на общината г-жа Минка Капитанова да изготви
мотивирано предложение до МОН за включването на три училища от
общината в списъка на средищните училища през учебната 2016 - 2017.
Това са СОУ „Йордан Йовков” в Рибново, ОУ „Пейо Яворов” - Огняново
и ОУ „Христо Ботев” в село Долно Дряново.
Средищните училища са тези, в които учат деца, пътуващи от няколко
населени места.
Тези училища през тази година се очаква да бъдат задължени да осигурят
възможност за целодневно обучение за учениците от 1 до 8 клас, което
няма да е задължително за децата, се казва в Наредба на МОН.

ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО В ГЪРМЕН
СТОЯН СТРУГОВ Е НОВИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА
РОТАРИ КЛУБ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Директорът на СОУ “Св.
св. Кирил и Методий” - с.
Гърмен - Стоян Стругов,
е
новият
президент
на Ротари клуб - Гоце
Делчев.
Той бе избран на този
пост на стилно тържество
според
ротационната
методика, която се спазва
стриктно в структурите
на ротари клубовете.
Досегашният президент
д-р Мария Герова, предаде
президентската огърлица
на Стоян Стругов, като
направи отчет на редицата
изпълнени по време на
нейния мандат полезни
инициативи в полза на

хората и подрастващите.
Последните тържествени събития около ротарианците в Гоце Делчев се
случиха при посрещането на ротарианската Нова година, която започва
от - 1 юли, с мандата на новия президент Стоян Стругов.
Гости на церемонията на гоцеделчевското ротари семейство бе Слави
Лачинов - асистент дистрикт гуверньор, който поздрави за инициативите
и успешния мандат д-р Мария Герова.
Той отправи поздравително послание и към новия президент, като
заяви, че с много уважение и признателност честити ротарианската Нова
година на представителите на местния клуб с поклон и признателност
пред завидния им ентусиазъм, за добрите им инициативи и полезната
дейност, която реализират успешно години наред.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Гърмен съобщава че, приемът на документи по проект
“Създаване на общински център за почасово предоставяне на социални
услуги за хора в неравностойно положение” по процедура на директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „НЕЗАВИСИМ
ЖИВОТ”BG05M9ОP001-2.002 по Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 приключи. Общата стойност на проекта
е 499 704.00 лева. Продължителността е 20 месеца от 14 06.2016 до
14.02.2018 година.
Приети са 115 заявления от кандидат-потребители и 113 заявления от
кандидати за лични асистенти.
На кандидат-потребителите през месец юли ще бъде извършена
процедура по оценка на потребностите и определяне на индивидуален
часови месечен бюджет.Оценките ще бъдат извършвани чрез посещения
в дома на кандидат-потребителите от експерти-оценители от дирекция
„Социално подпомагане“ – гр. Гоце Делчев.
По проекта се предвижда да бъде създаден Нов център за почасово
предоставяне на социални услуги на хора в неравностойно положение,
който ще се намира в сградата на общинска администрация с. Гърмен
етаж 3, стая№15. В Центъра ще се предоставят три вида комплексни
услуги в продължение на 18 месеца със средства от бюджета на проекта:
социална услуга “Личен асистент”, “Специализирани здравни грижи” и
“Психологична подкрепа” като за целта ще бъдат назначени 56 лични
асистенти, двама медицински специалисти и психолог.

2

НОВИНИ

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО 6.3 МЯРКА 4.2 ОТ ПРСР ЩЕ ПОДПОМАГА
ДОПЪЛНИТЕЛНО УТЕЖНЯВАТ БЮДЖЕТА НА ПРЕДИМНО ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
Около 600 са подадените проекти
ФЕРМЕРИТЕ
по подмярка 4.2 Инвестиции

“Интересното е, че 80% от документите нужни за кандидатстването
по 6.3 се издават от агенции, които са в структурата на МЗХ. ДФЗ има
цялата тази информация, обаче искат фермерът да отиде да я събере, но
и да плати такси за това”, обяснява Мъгърдич Хулиян, председател на
Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели,
което е участвало в работните групи при създаването на наредбата мярка
6.3 Стартова помощ за развитие на малки стопанства пред Капитал, по
повод големият брой документи, необходими за кандидатстването по 6.3.
“Мисля, че системите в администрацията са достатъчно свързани, за да
могат някои тези справки да се правят по служебен път по ЕГН”, допълва
Хулиян.
Действително фондът разполага и може да поиска служебно повечето
информация, а и експертите използват именно този път, за да проверят
дали декларираното отговаря на реалността. Нищо не пречи процедурата
да се промени така, че кандидатстващият само да декларира, а след
това данните да бъдат проверявани по служебен път, без да се обикалят
институции за вадене на документи.
Само издаването на едно становище от БАБХ струва 120 лв.
“Подаваш заявление, а те ти връщат едно шаблонно писмо, че фермата
не попада в обхвата на стандартите на общността, което не ясно дори
как се преценява. Това са нови документи и за самата БАБХ”, обяснява
Михаил Георгиев, производител с лозя и насаждения от лавандула.
Конкретният документ например изобщо не е задължителен, но много
от фермерите изобщо не знаят и продължават да плащат за него и да го
прилагат. Националната служба за съвети в земеделието, която трябва да
консултира техните проекти безплатно (и вече е направила около 10 хил.
такива консултации), изглежда също не обяснява това.
Според производителят проблем има и с таксите за други становища.
От РИОСВ се изискват документи за това, че земите или обектите на
фермера не попадат в защитени зони. Стопанинът отново подготвя сам
необходимата информация за издаването на това становище, ролята на
служителите е да я изчетат. Ако обектът не попада в защитена зона,
земеделецът не дължи такса, но ако попада за експертизата (която е по
същество копиране на текстовете от нормативната уредба), се заплаща с
такса от 280 лв.

КАНДИДАТИТЕ ПО 6.3 Е НУЖНО ДА
ПРЕДСТАВЯТ ДЪЛЪГ СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ

Приемът по подмярка
6.3 Стартова помощ за
развитието
на
малки
стопанства
от
ПРСР
2014-2020 стартира на 4
юли. Фонд „Земеделие“
подпомага
малки
земеделски стопанства със
стартова помощ в размер
на равностойността на
15 000 евро, но за да се
стигне до субсидия, първо
е нужно всеки кандидат да
представи дълъг списък с
документи.
Нужните документи започват от удостоверение за семейно положение
от общината, заверено копие от годишната данъчна декларация от
териториалната дирекция на НАП, документи за собственост или
правно основание за ползване на земя, и се стигне до удостоверения
от Националната служба за съвети в земеделието, становища на БАБХ
и Регионалните инспекции по околната среда и водите, разпечатки от
Интегрираната информационна система за животновъдните обекти,
копия от договорите за биосертифициране, съобщи Капитал.
Общият брой на документите е 41. Не всички са необходими за всеки
кандидат, но средният брой за кандидатстване е 20-30 документа. Част от
тях са вече администрирани в системата, но голяма част от документите
са с високи административни такси за издаване.

в
преработка/маркетинг
на
селскостопански продукти от
ПРСР 2014-2020 г. Над 83 на
сто от тях са за инвестиции в
чувствителни сектори, съобщиха
от ДФЗ пред БТА.
В
графата
чувствителни
сектори влизат: картофи, домати,
сладък и лют пипер, патладжани,
краставици,
тиквички,
дини,
пъпеши, бамя, захарна царевица,
градински фасул, грах, бакла, зеле, карфиол, броколи, салата,марули
,спанак, магданоз, копър, листно цвекло, киселец, лапад, алабаш,
моркови, магданоз, целина, цвекло, репички и т.н.
В списъка са още десертните лозя и овощните култури - ябълки,
круши, дюли, мушмули, сливи, праскови, кайсии, череши, вишни, орехи,
бадеми, лешници, както и всички ягодоплодни. От трайните насаждения
подпомагани ще бъдат лен, памук и коноп.
Общо 809 са одобрените проекти по подмярка 4.1 Инвестиции в
земеделски стопанства от приема по Кампания 2015 от ПРСР. От тях
358 са в сектор плодове и зеленчуци, а 320 - в сектор животновъдство.
Проектите с инвестиционни дейности за повишаване на енергийната
ефективност са само 11
Одобрените проекти по подмярка 6.1 Стартова помощ за млади
земеделски производители са близо 1300. Любопитен факт е, че едва 19
на сто от кандидатите за европейско финансиране имат завършено средно
или висше аграрно образование.
По подмярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство
в селата броят на постъпилите заявления е 348, като стойността на
заявената субсидия е 209 млн. лв.
По атрактивната мярка 10 Агроекология и климат одобрените заявления
са 3627, а оторизираните са 1626. Общата оторизирана сума възлиза на
6,39 млн. евро.
Отказаните заявления в Кампания 2015 са общо 178.
По мярка 11 Биологично земеделие и животновъдство одобрените
заявления са 2007, а оторизираната сума е 14,4 млн. евро. Отказаните
заявления са 93.
Декларирана площ по мярка 13.1 Компенсации на планински райони е
360 000 ха, а допуснатите по подмярката заявления са 25 764 на стойност
33 млн. евро.

СХЕМИ ЗА 506 МЛН. ЛВ. ЗА БИЗНЕСА ЩЕ БЪДАТ
ОТВОРЕНИ ПО ОПРЧР ДО КРАЯ НА 2016 Г.

Схеми за общо 506 млн. лв. ще бъдат насочени към българския
бизнес за подготовка и увеличение на персонала само до края 2016 г.
Финансирането ще е по оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ (ОПРЧР). Това заяви министърът на труда и социалната
политика Зорница Русинова по време на дискусията „Региони в растеж“
в Бургас на 4 юли 2016 г.
Министър Русинова обяви, че в момента по ОПРЧР се изпълняват
21 различни процедури, а 160 млн. лв. вече са разплатени към
бенефициентите. Над 5 хиляди младежи в момента работят в реална
работна среда по програмата „Младежка заетост“. Практиката показва,
че около 40 % от тях оставят да работят при същия работодател и след
края на европейското финансиране, уточни тя.
През септември ще стартира обучение на хора чрез ваучери. Схемата
ще включва и субсидирана заетост за период между 6 и 9 месеца. Целта
е бизнесът да може да обучи персонала си преди активния сезон и да
превъзмогне липсата на квалифицирани кадри, обясни Русинова.
Пред бизнеса тя представи и възможностите на схемата за подобряване
на условията на труд в предприятията, чийто бюджет е 80 млн. лв. По
схема „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с
променлив интензитет на дейността“ ще отделим 30 млн. лв. за обучение,
заетост и включване в субсидирана заетост на работещи и безработни,
каза Русинова. Инициативата ще насочена към фирми от производството
и туризма. Идеята е през неактивния сезон фирмите от тези браншове
да могат да обучат персонала си, а през натоварените с работа месеци да
получат средства за разкриване на работни места.
Предстои да бъде отворена и схема „В подкрепа на предприемачеството“
с бюджет 5 млн. лв. Целта й ще е да подготви безработни и заети, които
желаят да развиват собствен бизнес. Те ще могат да получат консултантски
услуги за подготовка на бизнес план и да се включат в обучения, за да
придобият нужните за управлението и развитието на бизнеса знания и
умения.
От януари ще започне и микрофинансиране на малките и средни
предприятия по Фонда на фондовете. За тази цел Министерството на
труда и социалната политика е предвидило 107 млн. Тези пари ще стигнат
до бизнеса през микрофинансиращи институции и лизингови компании,
каза Русинова.
Тя добави, че България е успяла да договори 658 млн. допълнително
за социално включване, за да може инициативи свързани
деинституционализацията на деца и възрастни, развитие на приемната
грижа, подкрепа лични асистенти да бъдат разширени и да достигнат до
повече
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ПРИЕТА Е НАЦИОНАЛНАТА
СТРАТЕГИЯ ЗА ХОРАТА С
УВРЕЖДАНИЯ

На заседанието си на 6 юли 2016 г.
Министерски съвет прие Национална
стратегия за хората с увреждания 2016-2020
г., информира правителствената пресслужба.
Целта е да се осигурят равни възможности
за пълноценно участие в икономическия,
социалния и културния живот на обществото
на хората с увреждания. Сред заложените
приоритети в стратегическия документ
са осигуряването на достъп до среда за
живеене, до транспорт и транспортни услуги,
до информация и до комуникации, както и
равен достъп до включващо образование
на всички равнища и възможности за учене
през целия живот. Приоритет в документа
са също осигуряването на ефективен достъп
до качествени здравни услуги, условия за
заетост на хората с увреждания и адекватна
подкрепа за живот в общността. Заложен
приоритет е и осигуряването на достъп до
спорт, отдих, туризъм и участие в културния
живот.
Документът предвижда одобрението на
двугодишен и тригодишен план за действие,
които да съдържат конкретни мерки,
индикатори за тяхното изпълнение, отговорни
органи и източници на необходимите
финансови ресурси. Мониторингът и
оценката на процеса на изпълнение
ще се извършва от Министерството на
труда и социалната политика. Визията на
Стратегията е България да осигури условия
и възможности за постепенно постигане
на целите и принципите на Конвенцията за
правата на хората с увреждания.
Приетият документ отменя Дългосрочната
стратегия за заетост на хората с увреждания
2011-2020 г. Първият план за действие по
новата стратегия за периода 2016 - 2018 г.
трябва да бъде внесен в Министерски съвет
до 30 септември 2016 г., а вторият - за периода
до 2020 г. е със срок на внасяне до 31 март
2019 г. Ежегодно до 31 март на съответната
следваща година ще бъде представян доклад
за изпълнението на заложените дейности.
Проектът на Стратегията беше представен
на общесвено обсъждане и беше разгледан
на заседание на Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания
(НСИХУ) на 22 юни 2016 г. В рамките на
заседанието на НСИХУ бяха направени
множество предложения за допълнения и
промени на проекта на Стратегията. Поради
технологичните срокове приетият вариант
не включва направените предложения от
Национален алианс за социална отговорност
и други организации.

ЛИМИТИ ЗА ОБЩИНСКИТЕ
ПРОЕКТИ
ЗА
СЕЛСКА
ИНФРАСТРУКТУРА

Въвеждат
се
ограничения
за
броя на проектите
за малка по мащаби
инфраструктура,
с които общините
в селските райони
ще
могат
да
кандидатстват за еврофинансиране. Това
съобщи зам.-министърът на земеделието и
храните Васил Грудев по време на петото
заседание на Комитета по наблюдение на
Програмата за развитие на селските райони
на 5 юли 2016 г., информира Министерството
на земеделието и храните.
Така селските общини ще могат да
заявяват до три проекта по подмярката за
инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура. Ограничението
ще бъде вписано в заповедта за прием, който
се очаква да стартира в края на август.
Грудев обясни още, че за дейности,
свързани със социална, образователна, и

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

културна инфраструктура, в един проект
ще може да бъде включен само един обект.
На заседанието са били обсъдени и
критериите за подбор на общинските
проекти като мнението на зам.-министъра
е, че “всеки критерий ще даде реална
представа за това коя инвестиция трябва
да бъде подкрепена”. Той обясни, че
за инвестиции за строителство или
рехабилитация на нови или съществуващи
пътища и съоръжения ще се подпомагат
проекти, получили минимален брой от 20
точки.
“Най-важният критерий при пътищата
е броят на населението, което ще се
възползва от подобрените основни услуги
и обхвата на териториално въздействие.
Следващият по важност критерий е
инфраструктура, обслужваща общини с
високо ниво на безработица. Общините
от Северозападния район ще получат
максимален брой точки за високо ниво
на безработица, тъй като в 80 % от тях е
регистрирана над 40 % безработица” каза
още Грудев.
Гласувани са и критериите за подбор
на проектни предложения за инвестиции
за строителство или рехабилитация на
нови и съществуващи улици, тротоари и
съоръжения към тях. “Приоритет в новия
програмен период ще бъдат главните улици
в селата”, поясни Грудев. Той каза още, че
по подмярката за малка инфраструктура
ще бъдат изградени водоснабдителни
системи. “Тук целта е да се подобри
качеството и състоянието на водата на база
на конкретния причинител. Ще се дава
приоритет на общини, при които водата
е замърсена”, каза зам.-министърът.
Също така са приети и критериите за
подбор на проекти за изграждане, ремонт
и обзавеждане на социални услуги за
деца,читалища с обществена значимост,
училища и детски градини.

61% ОТ БЪЛГАРИТЕ ИСКАТ
СТРАНАТА ДА ОСТАНЕ В ЕС

Ако днес в България се
проведе референдум за
излизането на страната
ни от ЕС, 61% биха
подкрепили оставането в
съюза.
20% биха предпочели да видят България
извън ЕС, а 8% са без отговор. Това показват
данни от проучване на агенция за социални
изследвания, информира БТВ.
Изключително
висока
би
била
и
избирателната
активност
на
подобен
референдум – близо 90%.
„Ние сме далеч от евроскептичните страни
като Холандия, Австрия и дори Франция, да
речем. Споделяме принадлежността си към
европейски проект”, коментира Димитър
Живков от агенция „Маркет линкс” пред БТВ.
Той направи и паралел с британския
референдум за т.нар. „брекзит” – както на
Острова, така и у нас по-младото поколение
е по-склонно да подкрепи оставането на
страната в ЕС.
Що се отнася до партийната принадлежност
на участниците в двете течения – „за” и
„против” ЕС, Живков посочи, че голяма част
от симпатизантите на десните партии силно
подкрепят оставането на страната ни в ЕС.
Особено изразено е това при симпатизантите
на ГЕРБ, 80% от които са „за” оставането на
страната ни в ЕС. На обратния полюс – но
отново с по-голяма степен на одобрение на
членството ни в ЕС, са симпатизантите на
левицата и Патриотичния фронт.
Голяма част то българите не одобряват и
излизането на Великобритания от ЕС. Това е
мнението на 45% от анкетираните.
Българите разсъждават прагматично и се
притесняват за възможностите си за работа
и учене във Великобритания: на Острова
пребивават около 60-70 хил. българи, т.е. може
да се каже, че 200 хил. българи имат роднина
там, затова са разбираеми и притесненията
на хората, свързани с работата, пътуването и
възможностите за живот във Великобритания.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

М. ЮЛИ

До 10-ти юли:
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 юли:
ЗДДС
1.
Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни
регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец
юни.
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 юни.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации
-пристигания/изпращания за месец юни 2016 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за
неподаване на месечни декларации за юни 2016 г.
До 15-ти юли:
ЗКПО
1.
Месечните авансови вноски за юли за корпоративния данък
по Закона за корпоративното подоходно облагане.
2.
Тримесечните авансови вноски за второ тримесечие за
корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно
облагане.
3.
Деклариране и внасяне на данъка за второ тримесечие върху
хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално
казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални
устройства за разчетени фискални памети през месец юни
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 юни
До 20-ти юли:
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справкадекларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги
за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по
електронен път, по които получатели са данъчно незадължени
лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно
пребивават на територията на държава членка за предходното
календарно тримесечие и внася дължимия данък.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат
декларации - пристигания/изпращания за месец юни 2016 г., за
новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо
задължение.
До 25-ти юли:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през
месец юни 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 юни, когато пълният размер на начислените от работодателя
доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до
25 юли.
До 31-ви юли:
ЗДДС
Подаване на декларация-опис по образец от Общините за
упражняване правото по § 15г от преходните и заключителните
разпоредби на ЗДДС в срок от януари 2016 г. до 31 юли 2016 г. за получените доставки, за които данъкът е станал изискуем през
данъчни периоди след 1 декември 2013 г.
ЗМДТ
1.
Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за
третото тримесечие на текущата година.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за
второ тримесечие.
ЗДДФЛ
1. Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие на годината
за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и
от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права
или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал.
1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
2. Предприятията и самоосигуряващите се лица внасят авансово
данък за паричните доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, придобити през
второто тримесечие на текущата година и подават данъчната
декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за
този данък.
3. Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ
за второто тримесечие на годината и подаване на данъчната
декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за
тези данъци.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на
данъка върху застрахователните премии, дължим за предходното
тримесечие.

4
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ВЪРХОВНИЯТ СЪД ОТМЕНИ СКЪПИТЕ
ВИНЕТКИ

Първо
отделение
на
Върховния административен
съд отмени Постановлението
на
Министерския
съвет
№317/17.11.2015 г., с което
бяха увеличени винетните
такси. Жалбата беше заведена
от Сдружение Център за
законодателни
оценки
и
законодателни
инициативи
(партньор на БСК) в началото
на тази година.
За това съобщи на сайта си Бългаската стопанска камара.
Основните мотиви на съда са, че:
Постановлението на МС е прието при пълна липса на обществено
обсъждане, вкл. не е съгласувано с останалите министри, съгласно
изискванията на Устройствения правилник на МС;
Докладът на вносителя не съдържа конкретните причини, които
налагат увеличение в размера на винетните такси, а мотивите са изцяло
бланкетни и не са подкрепени с конкретни данни относно състоянието
на републиканската пътна мрежа. Това противоречи на чл.28, ал.2[1] от
Закона за нормативните актове.
Постановлението противоречи на чл. 60, ал. 1[2] от Конституцията
на РБ, тъй като при определяне размера на винетните такси е нарушен
принципът за съответствието им с направените разходи за осъществяване
на дейността, за която се събират.
Нарушен е и чл. 10, ал. 1, т. 1, изречение последно[3] от Закона за
пътищата, тъй като размерът на винетните такси не е съобразен нито
с реалното увеличение на себестойността на предоставяните услуги
по изграждане и поддържане на републиканската пътна мрежа, нито с
реалното увеличение на доходите на гражданите и юридическите лица.
По отношение на ППС, категория 3, двата варианта за размера
на годишните винетни такси са пренесени механично от доклад на
Световната банка, който обаче се отнася до електронните винетки, а те
предстои да бъдат въведени през 2018 г. От съдържанието на доклада на
СБ е видно, че предложението за размер от 150 лв. на годишната винетна
такса за ППС категория 3 и, съответно – 97 лв., е формирано въз основа
на разходи по внедряването на електронна винетна система.
Решението на съда подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред
5-членен състав.

ПРЕЗ 2015 Г. СА ИЗПЛАТЕНИ НАД 1,343 МЛРД.
ЛВ. ПО ПРСР 2007-2013 Г.

През 2015 г. са изплатени 1 343 315 943 лв. по 22 мерки от Програмата
за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 година. Това посочва
годишният отчет на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна
агенция, приет от Министерския съвет.
През миналата година са подписани 1043 договора по седем мерки за
подпомагане от Програмата. 501 181 443 лв. са разплатени по мярка 321
„Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”. По
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” са изплатени
108 627 184 лв. и 264 606 278 лв. – по мярка 121 „Модернизиране на
земеделските стопанства”.
Отворени са приеми по три подмерки от новия програмен период - 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства”, 4.2 „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански продукти” и 6.1 „Стартова помощ за
млади земеделски стопани”. Общият брой на подадените проекти е 6614,
а подписаните договори към края на 2015 г. са 22.
В кампания 2015 по схеми и мерки, администрирани по линия на
директните плащания, са приети над 115 400 заявления. През 2015 г.
преведените субсидии за директни плащания от Европейския фонд
за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) възлизат на 1 311 165 970 лв.
Националните доплащания към директните плащания са на стойност
201 372 668 лв.
Изплатените суми по пазарните мерки по линия на селскостопанските
пазарни механизми през 2015 г. възлизат на 100 500 952 лв., от които 73
355 949 лв. са от ЕФГЗ, а 27 145 004 лв. – национален бюджет.
По 10 мерки от Оперативната програма за развитие на сектор
„Рибарство“ 2007-2013 са извършени плащания в размер на 47 608 850
лв. От тях 32 696 677 лв. са от Европейския фонд „Рибарство”, а 14 912
173 лв. са съфинансиране от националния бюджет.
По инвестиционните схеми за подпомагане към 31 декември 2015 г.
са постъпили плащания в размер на 45 601 173 лв., от които главницата
е 44 074 717 лв., а лихвените плащания – 1 526 456 лв. Събраните
суми са над 235% от очакваните постъпления, съгласно погасителните
планове на кредитите. През отчетния период са погасени 282 кредита
и са отпуснати 204 нови на стойност 22 089 994 лв. Администрираният
кредитен портфейл към края на 2015 г. е от 607 кредита с остатъчен дълг
от 68 530 004 лв.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 11.07.2016 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
Телефон за връзка: 0751/61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 13 МЕСТА
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Управител
Възпитател
Социален работник
Адвокат
Психолог
Учител по история и география
Учител по БЕЛ
Учител по английски език
Старши учител, детска градина
Учител по спортна подготовка
Медицинска сестра
Учител по спортна подготовка
Икономист

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

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
- 167 МЕСТА
25
Шивачи на мъжко и дамско
Средно, Основно образование
облекло
14
Шивачи
Основно образование
3
12
5
4
3
10
5
1
2
1
10
1
2
11
1
1
2
1
1
45
1
1
1
1

Машинни оператори, шиене
Гладачи
Работници спомагателни
дейности
Машинен оператор, шиене на
обувки
Шивачи на обувки

Основно образование
Основно образование
Основно образование

Сезонни работници, горско
стопанство
Общи работници в
промишлеността
Камериерка
Машинни оператори, спояване
на пластмасови изделия
Строител
Кроячи
Готвачи
Събирач на монети и жетони
Общи работници
Крояч на кожа
Конструктор

Основно образование

Машинни оператори, обувно
производство
Машинен оператор,
стерализиране на плодове и
зеленчуци
Машинен оператор, плетене
Работници в консервна
фабрика
Машинен оперератор
замразяване на плодове
Шофьор,тежкотоварен
автомобил
Монтьор,промишлено
производство
Водач на мотокар

Основно образование
Основно образование

Средно образование
Средно,Основно образование
Средно,Основно образование
Средно,Основно образование
Средно,Основно образование
Средно, основно образование
Средно, основно образование
Средно, основно образование
Средно, основно образование
Средно професионално
образование
Средно,Основно образование
Средно, Основно образование
Основно образование
Средно, Основно образование
Средно, Основно образование
Правоспособност
Средно, Основно образование
Средно, 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

