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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА
ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН
„ДА ПОДАДЕМ РЪКА”
Колко струва да сбъднеш мечтите на Коледа,
да повярваш, че можеш да бъдеш щастлив,
да повярваш в живота, а също и в хората,
и отново да видиш света по-красив.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН,
За четвърта поредна
година
Общинска
администрация
с.
Гърмен, съвместно
с
училищата,
детските
градини,
читалищата и всички
вас,
организираме
благотворителната
инициатива
„Да
подадем ръка“ за
подпомагане
на
децата сираци от
0 до 18 години от
общината.
Благодарение на вашето активно участие, отзивчивост и подкрепа, през
тези години, събраните средства се разпределиха между децата така:
През първата година на инициативата – 2013, се събраха 6 300 лв., с
които подпомогнахме 42-е деца.
През 2014 г. със събраните 7 958 лв. подпомогнахме 46 деца. През
2015 г. зарадвахме 45 деца
полусираци с по 246 лв. и
2-е деца сираци с по 492 лв.,
със събраните 12 054 лева,
за което се прекланям
пред Вас и Ви благодаря от
сърце!
Всичко това ни прави
по-уверени и ни кара да
продължаваме напред.
Уважаеми жители и
приятели
на
община
Гърмен,
Нека помогнем на тези
деца да сбъднат част от мечтите си, „да повярват в живота, а също и в
хората, и отново да видят света по-красив“!
Нека,
в
навечерието и на
тази Коледа, да
отворим широко
сърцата си и с
общи
усилия,
да
направим
празниците им
по-усмихнати,
по-щастливи!
Включете се в
инициативат а,
като всеки сам
определи начина
и формата как да
участва!
В Благотворителния Коледен концерт на 23.12.2016 г.;
Участие в Коледния базар със свое произведение – предмет, сувенир
или кулинарно изкушение;
Дари парични средства, в кутиите, които ще са на Коледния базар или
по сметка в Банка ДСК: IBAN – BG62STSA93003390012010.
Ако имате други предложения или въпроси, свържете се с нас на тел.
07523/20-40 или на e-mail: oba_garmen@abv.bg
С уважение,
МИНКА КАПИТАНОВА
Кмет на община Гърмен

НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ, “МИГ - ГОЦЕ
ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН, ХАДЖИДИМОВО”, ПОЛУЧИ
СПОРАЗОМЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Заместник-кметът
на
община
Гоце
Делчев
Валери
Сарандев,
който
е
и
председател
на
Управителния
съвет на “Местна
инициативна група Гоце Делчев, Гърмен,
Хаджидимово”,
днес
получи
споразумението
за
Водено
от
общностите местно
развитие на МИГ-а.
Важният документ му бе връчен от министър - председателя Бойко
Борисов и министъра на земеделието и храните Десислава Танева. Общо
19 нови споразумения бяха връчени днес на Местни инициативни групи
от цялата страна.
Общият размер
на
одобрената
финансова помощ
за проекти към
стратегията
на
„Местна
инициативна
група
–
Гоце
Делчев,
Гърмен
– Хаджидимово“
е в размер на
7
353
920.80
лева и включва
финансиране
от
Програма
за развитие на
селските райони, ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Иновации
и конкурентоспособност“.
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НОВИНИ

ОКОНЧАТЕЛНО: МИНИМАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ СА 142,
СРЕДИЩНИТЕ - 765
СТАВА 165 ЛВ. ОТ ЮНИ ДОГОДИНА
Минималната пенсия
се увеличава с 4 лв.
от юни 2017 г., като
размерът ѝ не може да
бъде под 165,25 лв. Това
решиха депутатите при
гласуването на второ
четене в пленарна зала на
бюджета на Държавното
о б щ е с т в е н о
осигуряване (ДОО)
Въпреки заявките на
БСП, че ще подкрепят идеите на Патриотичния фронт (ПФ) за индексация
на пенсиите спрямо средния осигурителен доход, предложението не
можа да събере достатъчно гласове, за да бъде прието.
Депутатите записаха в закона, че от средата на 2017 г. се увеличават
възрастта и стажа за пенсия за всички категории труд. Пенсиите ще се
увеличат с 2,4% заради увеличаването на тежестта на всяка година трудов
стаж във формулата за изчисляването им, като се запазва „таванът“ в
размер на 35% от максималния осигурителен доход (910 лв.).
Предложенията на Патриотичния фронт (ПФ) и АБВ за въвеждане
на минимална пенсия от 200 лв. и съответно 300 лв. бяха окончателно
отхвърлени. През следващата година осигурителната вноска за фонд
„Пенсии“ за трета категория труд се увеличава с 1 процентен пункт до
18,8% за родените преди 1 януари 1960 г. и до 13,8% за родените след 31
декември 1960 г.
Увеличение с 20 процентни пункта се предвижда за пенсионната вноска
на служителите от системата на сигурността – до 60,8% за родените
преди 1 януари 1960 г. и до 55,8% за родените след 31 декември 1959 г.
Тези вноски обаче се плащат от държавата и това е отразено и с корекции
в законопроекта за Държавния бюджет. По план-сметката на МВР за
следващата година са предвидени 108 млн. лв. по това перо.
Според синдиката на полицаите обаче тази сума няма да е достатъчна и
във фонда за пенсиите на служителите в системата на сигурността ще се
отвори дефицит от близо 131 млн. лв.
Паричното обезщетение за отглеждане на малко дете през втората
година от майчинството остава 340 лв. на месец, както е и в момента.
Еднократната помощ при смърт на осигурено лице за 2017 г. ще бъде
540 лв., решиха още депутатите.
Депутатите приеха още през 2017 г. следните минимални месечни
размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно
облагаемия им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се лица:
- до 5 400 лв. - 460 лв.;- от 5 400,01 лв. до 6500 лв. - 500 лв.;- от 6 500,01
лв. до 7500 лв. - 550 лв.;- над 7 500 лв. - 600 лв.;
Минималният месечен размер на осигурителния доход за
регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители остава 300
лв. Максималния месечен размер на осигурителния доход също остава
без промяна на 2 600 лв.
От АБВ внесоха предложение “таванът” да бъде увеличен до 3 хил.
лв., но то беше отхврлено. „Трябва да има повече справедливост. Сега
колкото по-голямо възнаграждение получаваш, толкова по-малко
данъци внасяш. Нека продължим политиката по плавно нарастване на
максималния осигурителен доход от 2014 г. Това ще доведе до повече
приходи в бюджета и ще осигури увеличение на “тавана” и на пенсиите“,
обясни от трибуната Мариана Тодорова от АБВ..
Минималният месечен размер на осигурителния доход за
самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015
г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017 г. остава 460 лв.,
решиха още депутатите.
Предложенията на АБВ за увеличение на обезщетенията за безработица
от 7,20 лв. на ден на 9,60 лв. също не бяха приети.

ЛЕКАРСТВАТА ЗА ВИСОКО КРЪВНО СТАВАТ
БЕЗПЛАТНИ

По предложение на министър
Петър Москов Надзорният съвет
на НЗОК реши от 1 януари Касата
да заплаща изцяло терапията
за
есенциална
хипертония.
Това е едно от най-масовите
заболявания в България - около
200 хил. българи, които по
данни на Касата са регистрирани
с тази диагноза, от 1 януари
ще получават лекарствата си
безплатно, за което Касата ще отдели около 10млн. и 500хил. лева.
Идеята беше заложена в плановете на министър Москов още за 2015г.,
но разчетите тогава показаха, че Касата не може да си го позволи.
След въвеждането на ефективни контролни механизми и най-вече на
пръстовия идентификатор, които значително ограничиха финансовите
разхищения от парите на здравноосигурените граждани, това вече става
възможно. Припомняме, че за първата половина на ноември, откакто е
задължително прилагането на идентификатора, разходът на Касата е с
15млн.лв. по-малко в сравнение с предишни периоди. Ако ефективността
на контрола се запази, това ще позволи в списъка на безплатна терапия
да бъдат включени още заболявания или както министър Москов обяви,
може да се стигне до премахване на лимитите на лечебните заведения.

На 16 ноември 2016
г.
правителството
прие списъци на
защитените и на
средищните училища
в
България
за
учебната 2016/2017 г.
Към досегашните
защитени училища
са добавени нови
четири. Те са в селата
Буково и Долен,
област Благоевград,
Славяново, област
Търговище, и Скалица, област Ямбол. От списъка отпадат училищата в
с. Буйново, област Смолян, и в с. Осеновлаг, област Софийска, поради
липса на ученици и закриване.
За защитено се определя държавно или общинско училище, което,
ако бъде закрито, поне 10 ученика в задължителна училищна възраст
ще пътуват на не по-малко от 20 км до най-близкото друго училище.
За планинските райони, освен километрите, се отчита разчлененост на
релефа, обезопасеност на маршрута, налична пътна инфраструктура,
денивелация. Статут на защитено училище придобива и училище, което,
ако бъде закрито, неговите ученици няма да могат да се обучават в найблизкото средищно училище поради липсата на капацитет и невъзможност
да бъдат изпълнени здравно-хигиенните изисквания в него.
С актуализацията на списъка на средищните училища за 2016/2017 г.
от него отпадат 26 от вписаните, поради оптимизация на училищната
мрежа, и се включват нови осем средищни училища от осем области.
Общият брой на учениците в новите средищни училища е 1276, като 196
от тях са ежедневно пътуващи.
Общият брой на средищните училища за настоящата учебна година
става 765. Те се намират в 626 населени места. Средищните училища са
посещавани от общо 189 191 ученици, като пътуващите до 16-годишна
възраст са 42 053.
Списъците на защитените и на средищните училища са съставени по
предложение на общините и след извършени проверки от регионалните
управления по образование.

БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА
СВОЯ БАВЕН ХОД НАДОЛУ

П р од ъ л ж а в а
тенденцията за спад
на безработицата в
България, а и в целия
ЕС, сочат данните на
Евростат за октомври.
Статистиката отчита,
че без работа в
България са били 243
хил. души, което е 7,4%
от
трудоспособното
население на страната.
През октомври 2015
година без работа у нас са били 8,1% от трудоспособното население. За
месец безработните пък намаляват с 0,1 п.п.
На трудовия пазар в ЕС безработните са 20,4 млн. души или нивото
на безработица е 8,3 на сто. Това е най-ниското ниво от февруари 2009
година насам, отчитат от Евростат. Основната част от хората без работа
живеят в страна от еврозоната - безработицата там е 9,8% или 15,9 млн.
души. Статистиката обаче показва, че има спад - преди година без работа
в еврозоната са били 10,6% от трудоспособното население, а в целия ЕС
този процент е 9,1 на сто.
Най-ниски са нивата на безработица в Чехия (3,8%), Германия (4,1%)
и Малта (4,9%). На обратния полюс остава Гърция с 23,4% безработица
(измерена обаче през август 2016 година) и Испания - 19,2%.
Като цяло безработните намаляват в 24 държави от общността. В
Италия нивото на безработица остава без промяна, а в Естония, Дания
и Австрия има ръст. Между септември 2015 година и септември 2016
година, за когато са последните данни на Евростат безработните естонци
се увеличават от 5,7% до 7,2%. В Дания и Австрия ръстът е по-ограничен
- съответно от 6% до 6,5% и от 5,8% до 5,9%.
Най-значимо намаление на безработните Евростат наблюдава в
Хърватия (от 16,1% до 12,7%), Испания (от 21,2% до 19,2%) и в Словакия
(от 11,1% до 9,1%).
Намалява и младежката безработица в ЕС. Проблемът обаче остава
сериозен - през октомври 18,4% от младите хора на възраст под 25 години
са без работа. Най-съществена е младежката безработица в Гърция (45,5%
през август 2016 година), Испания (43,6%) и Италия (36,4%).
В България 14,5% от младите хора са безработни.
Нивото на безработица в еврозоната намалява до 9,8 на сто през октомври
спрямо ревизираните 9,9% за септември. Това е най-ниското равнище от
юли 2009 г. и под пазарните очаквания за 10 на сто. Безработицата спада
от рекордния си пик от 12,1 на сто през април 2013 г.,. но остава над
рекордно ниската стойност от 7,2 на сто от март 2008 г.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
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ПРЕДЛАГА СЕ ПРЕМАХВАНЕ СТАРТИРА НОВ ПРИЕМ НА
НА
ОТРАБОТВАНЕТО
В ЗАЯВКИ ЗА ОБУЧЕНИЯ И
ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ
СЪБОТА
ЛИЦА ПО ОП РЧР 2014-2020

Когато официален празник, с изключение
на Великден, съвпадне със събота или
неделя, следващият понеделник ще бъде
неприсъствен ден. Това предвиждат промени
в Кодекса на труда, Закона за държавния
служител и други специални закони, които
бяха одобрени от правителството и са
предложени на Народното събрание за
приемане.
Целта на промените е да се преодолеят
недостатъците от досегашната практика на
разместване на почивните дни и отработване
на обявени за неработни дни в събота. С
измененията ще се гарантира равен брой на
работните дни през всяка календарна година.
Това ще даде възможност на бизнеса да
организира по-добре работния процес и ще
осигури защита на правата на работещите.
Със законопроекта се създава възможност
работодателят да създава и съхранява
част от документите от трудовото досие
в електронен вид. Това ще доведе до
намаляване на разходите за тяхното
създаване, обработка и съхранение от една
страна, а от друга – ще ускори процесите
на обмен на документи в предприятието. С
оглед осигуряване защита на информацията
и създаване на правила за реализиране на
тази възможност, Министерският съвет ще
определи вида и изискванията за създаването
и съхраняването на електронните документи
от трудовото досие.
Предложението на правителството е
законопроектът да влезе в сила от 1 януари
2017 г.

Агенцията по заетостта обявява прием
на заявки по схема „Обучения и заетост
за младите хора”, която е насочена
към безработни лица до 29 години
включително, както и по схема „Обучения
и заетост“ – за безработни лица на
възраст над 29 години. И двете схеми са
съфинансирани от Европейския социален
фонд на Европейския съюз по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020.
От 28.11.2016 г. до 09.12.2016 г. във всички
бюра по труда в страната всеки работодател,
който желае да наеме безработни лица
по тези схеми, може да подаде заявка
за разкриване на свободни работни
места, съобразно своите потребности.
На този втори етап от изпълнението на
схемите, безработните лица, одобрени
от работодателите, ще имат възможност
да преминат професионално обучение и/
или обучение за придобиване на ключова
компетентност с ваучери съгласно ПМС №
280/2015 г.
За схема „Обучения и заетост за младите
хора” заявки за разкриване на свободни
работни места на територията на Софияград няма да се приемат. Работодателите,
които желаят да разриват свободни работни
места на територията на София-град, могат
да направят това с подаване на заявка по
схема „Младежка заетост”.

ТЪРСЯТ СЕ ПРИЕМНИ
СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА БЕЖАНЦИ

Майки за 200 деца
на бежанци у нас
търсят
социални
работници, пише в.
“Телеграф”. Според
специалисти
все
повече семейства
са
склонни
да
се грижат за хлапета на чужденци. Тези
малчугани попадат в рисковата група за
настаняване в приемни семейства, както
и децата с увреждания и жертвите на
насилие и трафик. На приемните родители
се дава твърдо възнаграждение, определено
в процент от минималната заплата и
според броя на настанените хлапета в
домакинството. За едно дете временно
отглеждащият го ще получава 150% от
минималната заплата, за две - 160%, за три
- 170%. Освен това се предоставя и месечна
издръжка според възрастта на детето. Преди
да бъдат настанени в кризисни центрове
или приемни семейства много от малките
чужденци минават през отделите за закрила
на детето. 193 случаи на непридружени
хлапета, чужди граждани в това число и
деца на бежанци, са получили консултация,
съобщуха от Агенцията за социално
подпомагане. Данните са към 30 септември
2016 година. Служителите в отделите по
закрила на детето информират и консултират
децата за техните права и интереси.

Максималният брой безработни лица,
които могат да се наемат от страна на 1
работодател, е 10 /десет/. При набирането
на заявки няма да бъдат изисквани
съпътстващи документи. Те следва да се
представят преди сключване на договор
със съответния работодател.
За да се гарантират справедливи условия
и равнопоставеност при кандидатстването,
набраните заявки ще бъдат разгледани
и оценени от Комисиите по заетостта
към Областните съвети за развитие на
база критерии, посочени в утвърдена
от министъра на труда и социалната
политика Методика за оценка на заявки от
работодатели.
Документите за кандидатстване и
подробна информация за работодатели и
безработни лица по схема „Обучения и
заетост за младите хора” са публикувани и
можете да намерите тук.
Документите за кандидатстване и
подробна информация за работодатели
и безработни лица по схема „Обучения
и заетост” са публикувани и можете да
намерите тук.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

М. ДЕКЕМВРИ

До 10-ти декември:
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 декември:
ЗДДС
1.Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни
регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец
ноември.
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
ноември.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации
- пристигания/изпращания за месец ноември 2016 г. Подаване
съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на
месечни декларации за ноември 2016 г.
До 15-ти декември:
ЗКПО
1.Месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък
по Закона за корпоративното подоходно облагане.
2.Тримесечните авансови вноски за трето тримесечие 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 ноември
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 ноември
До 20-ти декември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат
декларации -пристигания/изпращания за месец ноември 2016 г.,
за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо
задължение.
До 25-ти декември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през
месец ноември 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 ноември, когато пълният размер на начислените от
работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не
е изплатен до 25 декември.
До 31-ви декември:
ЗМДТ
1.Подаване на декларация за освобождаване от такса за
сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се
ползват през цялата следваща година.
ЗКПО
1. Подаване на декларация по чл. 259, ал.1 от ЗКПО за упражняване
на правото на избор за облагане с данък върху дейността от
опериране на кораби.
2. Подаване на декларация по чл. 202а, ал.4 от ЗКПО от
чуждестранни юридически лица, които са избрали да преизчислят
данъка, удържан при източника.
3. Деклариране и внасяне на данъка върху допълнителните разходи
на народните представители.
ЗДДФЛ
1. Подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване
правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна
основа по чл. 28 от ЗДДФЛ от началото на следващата година от
физически лица – регистрирани като земеделски стопани.
2. Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/
служителите на служебната бележка за доходи от трудови
правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (образец
№ 2) за придобитите през годината облагаеми доходи от трудови
правоотношения и за удържания през годината данък, когато
трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината.
3. Дипломатическите представителства на други държави, които
са избрали от началото на следващата година да определят,
удържат и внасят данък за доходи от трудови правоотношения,
сключени с местни физически лица, във връзка с извършваните
от представителствата функции в Република България, уведомяват
компетентната териториална дирекция на Националната агенция
за приходите.
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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО
МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙНУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016“
BG05FMOP001-03.02

Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
Телефон за връзка: 0751/61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА

Топъл обяд за 70 души в Община Гърмен

На 1 ноември
2016 г. стартира
предоставянето на нов вид социална
услуга
в
общността
по
проект
„Осигуряване на топъл обяд-2016„.
Договор BG05FMOP001-03.002-0166-С01
беше сключен на 23.11.2016 г. между
Агенцията за социално подпомагане, чрез
дирекция „Международно сътрудничество,
програми и европейска интеграция“ в
качеството си на Управляващ орган на
Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане - Фонд за европейско подпомагане
на най – нуждаещите се лица 2014-2020 г., по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ по операция 3:
“Осигуряване на топъл обяд” с Бенефициент Община Гърмен.
Общата стойност на проекта е 22 137,50 лв.
Храната – супа, основно ястие и хляб ще се приготвя в кухнята на
Домашен социален патронаж с. Марчево и ще се предоставя на общо 70
потребители в работните дни от седмицата, в периода от 14 ноември 2016
г. до 30 април 2017 г. На хората, които се придвижват трудно, общината
ще доставя храната по домовете.
Целевите групи по проекта са:
1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на
чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
2. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални
пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени
пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
По проекта ще бъдат изпълнени и съпътстващи мерки по консултиране
и съдействие за възможностите за включване в други социални услуги,
ползване на административни общински услуги и подпомагане на
достъпа до здравни и образователни услуги.
Реализирането на проекта ще допринесе за постигане на общата цел
на Оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите
в бедност лица чрез подпомагането им с храна, с оглед преодоляване на
основното материално лишение.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020
г. към Агенция за социално подпомагане, съфинансирана от Фонда
за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица . Община
Гърмен носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия
документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията за социално
подпомагане.”
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД
№ 450
с. Гърмен, 22.11.2016
На основание чл. 4, т. 7 от Наредба № 1 за Обществения ред и опазване
наобщинската собственост на територията на община Гърмен и във
връзка с осигуряване спокойствието и почивката на гражданите около
Коледните и Новогодишни празници,
ЗАБРАНЯВАМ:
1. Продажбата на пиротехнически изделия на сергии и други временни
търговски обекти.
Същите да се продават само в специализираните магазини и от
правоспособни лица, получили разрешение от органите на МВР.
2. Хвърленето на пиротехнически изделия /пиратки, ракети, факли и
др.
подобни взривни и запалителни предмети/ по улиците, училищата,
парковете, спортните и културни сгради и съоръжения.;
На нарушителите да се налагат санкциите, предвидени в чл.42, ал. 1 /
глоба до 200 лева/ и чл. 42, ал. 2 /повторно нарушение глоба от 200 до 500
лева/ от Наредба № 1 на Общински съвет Гърмен.
Изпълнението на настоящата заповед възлагам на участък „Полиция”
Гърмен към РУ „Полиция” гр.Гоце Делчев, директорите на училищата,
кметовете и кметските наместници в общината.
Контрол по заповедта възлагам на Емилия Топалова - Зам.-кмет на
община Гърмен.
МИНКА КАПИТАНОВА
Кмет на община Гърмен
Изготвил: Емилия Топалова - Зам.-кмет на община Гърмен

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 28.11.2016 г.

1
1
1
1

Медицинска сестра
Учител по английски език
Помощншк възпитател
Касиер - Домакин

1
1
1

Специалист маркетинг и реклама
Отчетници, счетоводство
Учител детска градина

Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование, икономика
счетоводни програми
Висше образование, английски език
Висше образование
Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
- 214 МЕСТА
21
34
17
1
1
10
3
1
1
5
1
5
2
1
4
2
1
1
19
1
18
8
2
2
4
1
1
1
1
3
2
3
6
2
2
3
3
3
1
6
2
2
4
1

Шивачи на мъжко и дамско облекло
Шивачи
Гладачи
Шивач на обувки
Чистач на производствени
помещения
Работници за сглобяване на
детайли
Работници, обработка на дърво
Контрльор качество
Деловодител
Работници зя спомагателни
дейности
Общ работник
Кроячи
Чистач/хигиенист
Домакин
Машинни оператори, шиене
Шофьори на товарен автомобил
Технически секретар
Шофьор, автокран
Машинен оператор обувно
производство
Обслужващ работник, промишлено
проезводство
Производители на обувки ръчна
работа
Продавач-консултант
Градинари
Крояч на кожи
Монтьори на обувки
Технически сътрудник
Работник, ръчна изработка на
гоблени
Гладач, ютия
Общ работник в промишлеността
Обущари
Готвачи
Бармани
Рецепционисти в хотел
Портиери
Пиколо
Пом. готвачи
Сервитьори
Машинни оператори, гладене в
пералня
Главен камериер, хотел
Камериерки
Пом. кухня
Мениджъри, екип
Оператори на производствена
линия
Домакин сграда

Средно, Основно образование
Основно образование
Основно образование
Средно, Основно образование
Начално, Основно образование
Основно образование
Средно образование
Средно образование
Средно образование
Основно образование
Начално, основно образование
Средно, основно образование
Основно образование
Средно образование
Средно, Основно образование
Средно образование
Средно образование
Средно образование
Средно, Основно образование
Основно, начално образование
Основно образование
Средно образование
Основно образование, начално
Основно образование
Основно образование
Средно образование
Начално основно образование
Основно образование
Начално, основно образование
Начално, основно образование
Начално, основно образование
Средно образование
Средно образование
Средно образование
Средно образование
Средно образование
Средно образование
Средно образование
Средно образование
Средно образование
Средно образование
Средно образование
Начално, основно образование
Средно образование

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Гърмен на служебния ни телефон:
07523/20-40 и 07523/20-47 или на адрес: с. Гърмен, ул. “Първа“ №35
както и на e-mail: obs_garmen@bitex.bg

