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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.

ПОМОЩ ЗА ХИТРИНО

Уважаеми съграждани,
Голяма е трагедията,
която сполетя жителите
на с. Хитрино.
7 жертви, 28 напълно
разрушени
къщи,
почернени семейства резултата от взривилата
се
цистерна
от
влакова
композиция,
преминаваща
през
селото.
В
такъв
момент
думите са излишни.
Нека изразим своята
съпричастност
и
покажем нашата доброта и състрадание, като се включим в кампанията
за събиране на помощи за пострадалите.
Помощта може да бъде в пари, одеяла, шалтета, спални комплекти,
хавлии, възглавници и дълготрайни пакетирани хранителни продукти
(захар, брашно, ориз, боб, леща и консерви). Същите ще се събират
в кметствата от 19.12.2016 г. до 31.12.2016 г., за с. Гърмен – в
пенсионерския клуб.
Нека завивките да са добре пакетирани и нови!
Нека докажем, че имаме сърца и дадем искрица надежда на
пострадалите!
За повече информация: 07523/20-40.
Благодарим Ви от сърце!
МИНКА КАПИТАНОВА /п/
Кмет на община Гърмен
Уважаеми жители и гости на община Гърмен,
Приемете моите най-сърдечни пожелания по случай настъпването
на Коледните и Новогодишните празници. Отворете сърцата си
за искрица доброта и разбирателство, благосклонност, обич и
оптимизъм.
Нека Новата година влезе във вашите домове с много здраве,
любов, късмет и успешни начинания!
Пожелавам на всеки от вас да се радва на близостта и подкрепата
на семейството си, да почувства топлината и уюта на дома си, да
дари с любов и обич близките си.
От сърце желая магията на новогодишната нощ, настроението,
добрината и надеждата, да ви съпътстват през цялата година!
Бъдете оптимисти, вярвайте в себе си и посрещайте смело
предизвикателствата!
Да запазим чистотата на мислите си, щедростта на сърцата си,
милостта, състраданието и добротата.
Нека Новата 2017 година да е щедра, мирна, богата на любов,
спорна и плодородна!
Мирна и успешна Нова 2017 година!
МИНКА КАПИТАНОВА
Кмет на община Гърмен

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
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ДФЗ ОЧАКВА ПОДМЯРКА
6.3 ДА БЪДЕ ЗАТВОРЕНА ДО
КРАЯ НА ЯНУАРИ

Забавянето по процедурата се дължи на
работата по втория прием на подмярка
4.1, обясниха за Фермер.БГ от фонда
До края на януари се очаква подмярка
6.3 „Стартова помощ за развитието на
малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие
на стопанства и предприятия“ от ПРСР
2014-2020 г. да бъде затворена и да бъдат
подписани договорите по одобрените
проекти. Това съобщиха от Държавен фонд
„Земеделие“ (ДФЗ) специално за Фермер.БГ.
Към момента подмярка 6.3 е изцяло
ранкирана, направени са всички визити по
места на проектите, които са в рамките на
120% от размера на бюджета.
От фонда обясниха, че при процедурата
по подмярката имаше известно забавяне,
което се дължи до голяма степен и на факта,
че през последните 2 седмици акцентът
на експертите от областните дирекции по
земеделие е бил върху втория прием по
подмярка 4.1.
От началото на седмица робатата на
ДФЗ по финализирането на договорите
по подмярката е започнала, увериха от
ведомството.
Оттам добавиха, че общият брой на
подадените заявления по подмярка 6.3 е 3
755 с общ размер на заявената субсидия 110
160 435 лв.
Сумата на субсидията за подадените
проекти надвишава с 51 486 435 лв. бюджета
от левовата равностойност на 30 млн. евро,
предвиден по този прием за подпомагане на
малки земеделски стопанства.
От всички приети и оценени по критериите
за подбор проекти за последващо разглеждане
има 2 402 броя на обща стойност 70 467 474
лв.
Те попадат в рамките на 120% от размера
на бюджета, увеличен с две проектни
предложения, които са получили равен
брой точки с последното заявление за
подпомагане, попадащо в 120-те процента.
„Веднага след ранкинга беше дадена
възможност на всеки бенефициент да
направи индивидуална справка за броя
получени точки“, допълват от фонда.
Източник Fermer.bg

РЕГИСТРИРАНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СА ПОЧТИ 100
000

НОВИНИ

ВСЕКИ БЕЗ ГРАЖДАНСКА
ОТГОВОРНОСТ В ЗАТВОРА

Санкцията важи и за коли без “Гражданска
отговорност”
До една година затвор и глоба от 500 до 1000 лева
ще плащат нарушителите на пътя, които не са си
платили глобите в срок. Това предвиждат промени в
Наказателния кодекс, обнародвани в края на ноември.
Същото наказание чака и шофьори, които нямат
сключена застраховка “Гражданска отговорност”.
Причината е, че от 1 януари КАТ прекратява служебно
регистрацията на коли без полицата. Според запознати
в момента 150 000 коли са с прекратена регистрация
по тази причина.
Текстовете в НК гласят, че наказанието до една година
затвор и глобата ще са за шофьорите на коли, които не
са регистрирани по надлежния ред.
В текстове в Закона за движение по пътищата, приети
окончателно през миналата седмица, депутатите
разписаха при какви нарушения колата ще остава без
регистрация. След това шофьорът ще бъде съден по
НК.
Това ще става, ако има превишение на позволенета
скорост с над 50 км в час, ако собствениците
организират гонки или предоставят колата си за
участие в тях.
Наказанието ще се налага и на водачи с над 0,5
промила алкохол в кръвта, на употребили наркотици
или отказали да бъдат проверени.
След като влязат в сила промените в Закона за
движение по пътищата и КАТ започне да дерегистрира
коли за нарушения, техните шофьори ще бъдат
наказвани по реда на Наказателния кодекс.
Още по-сурови наказания са предвидени за
джигитите, които си позволяват да шофират с отнета
книжка. Те могат да влязат за до три години в затвора
и да бъдат глобени с между 200 и 1000 лева.
Ако нарушителят на пътя не е осъждан, ще се
освобождава от наказателна отговорност, смята
адвокат Марин Марковски.
Пред “24 часа” той обясни, че при първо нарушение ще
се плаща глоба, а в затвора ще влизат рецидивистите.
Това може да стане с решение на прокурор, който
да поиска от съда административна санкция за
провинилия се. При второ или системно нарушение
той ще носи наказателна отговорност.
Марковски смята, че наказанието за дерегистрирани
коли е адекватно, тъй като често автомобилите без
редовна регистрация са крадени. А при катастрофа
извършителят не може да бъде намерен.
Проблем се оказват и транзитните табели, които са
със срок. Когато той изтече, изтича и регистрацията на
колата. Така например, ако разсеян шофьор забрави,
че регистрацията му е изтекла, може да бъде третиран
като престъпник.
В момента се правят указания към областните
дирекции как да се изпълняват новите разпоредби,
обясни пред “24 часа” шефът на Пътна полиция Бойко
Рановски.

ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТТА СТАВА
314 ЛЕВА ОТ 1 ЯНУАРИ

Най-голям
бум
на
регистрирани
производители е имало през 2014 г.
98 303 са регистрираните земеделски
производители през миналата година у нас.
Това сочат данните от годишния агродоклад
на Министерството на земеделието и храните
(МЗХ).
Година по-рано те са били с 1 036 помалко. Голям скок е отбелязан преди две
години – през 2014 г. Тогава общият брой на
стопаните, регистрирани в страната нараства
с 21 000 души само за година.
Дейността по поддържане на регистъра
на
земеделските
стопани
обхваща
регистрация на нови земеделски стопани,
пререгистрация и актуализиране на данните
за вече регистрирани такива и отписване на
земеделски стопани при прекратяване на
дейността им, допълват от МЗХ.

314 лева да е линията на бедност от 1 януари
следващата година – предлага Министерството на
труда и социалната политика (МТСП).
Това е ръст от 14 лева, спрямо сегашната линия от
300 лева, която не е променяна през последните 2
години, информира БНР.
Показателят не влияе на социални плащания, но е
измерител, който се ползва за отпускането на добавки
към пенсиите по Коледа и Великден.
Повишението е изчислено по формула, която отчита
цените на основни храни и консумативи.

2926 са подадените проекти
по подмярка 4.1 на обща
стойност над 1 млрд. лева

Проектните предложения ще се разглеждат
в условията на ограничен бюджет
2 926 проекта за инвестиции в земеделски
стопанства на обща стойност 1 404 535 001
лева бяха подадени в рамките на втория
прием по подмярка 4.1 „Инвестиции
в земеделски стопанства” от мярка 4
„Инвестиции в материални активи”от
Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР) 2014-2020.
Заедно с прехвърлените от първия прием
240 заявления, съгласно Заповед РД 09-755
от 04.10.2016г.,общият брой на проектите
става 3 166.
Във втория прием най-много проекти за
модернизация на стопанствата са подадени
в Пловдивски регион – общо 285.
Бюджетът по подмярка 4.1 е вразмер на
левовата равностойност на 237 млн. евро
или 463 524 600 лева. Тъй като общата сума
на заявената финансова помощ от този
прием е три пъти над обявената по заповед,
проектните предложения ще се разглеждат в
условията на ограничен бюджет.
Предстои
да
бъде
извършена
предварителна оценка по критериите за
подбор. Съответствието с критериите за
оценка ще се преценяват към датата на
подаване на заявлението за подпомагане,
съобразно приложените към него документи.
Проектите ще се класират според получените
при оценката точки и ще бъдат одобрявани
в низходящ ред до размера на определения
бюджет.
Фондът припомня, че с последните
изменения в Наредба 9 от 21 март 2015 г.
за прилагане на подмярка 4.1 беше намален
до левовата равностойност на 1 млн. евро
максималният размер на общите допустими
разходи за един кандидат за целия период на
прилагане на ПРСР 2014-2020. Промените
в тежестта на критериите за подбор и
добавянето на нови има за цел да осигури
финансов ресурс за повече кандидати с
акцент върху приоритетни сектори и отрасли.
Инвестициите за закупуване на земеделска
техника по подмярка 4.1 включват техника
за обработка на почвата и прибиране на
реколтата. В този период на прием бяха
допустими и проекти с инвестиции за
напоителни системи, както и разходи
по проекти за колективни инвестиции,
представени от признати групи или
организации на производители.

ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА
БИОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НЕ СЕ
ДЪЛЖИ ТАКСА

Преходният период започва да тече от
датата на уведомлението по чл. 38 от Наредба
№ 1 от 2013 г.
За
вписването
и
актуализирането
на
информацията
в
Регистъра
на
производителите,
преработвателите
и
търговците на земеделски продукти и храни,
произведени по биологичен начин не се
дължат административни такси.
Това напомниха от Министерството на
земеделието и храните.
Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба № 1 от 7
февруари 2013 г. за прилагане на правилата
на биологично производство на растения,
животни и аквакултури, растителни,
животински продукти от аквакултури и
храни, тяхното етикетиране и контрола
върху производството и етикетирането,
Информационната база данни (Регистърът)
на производителите, преработвателите
и търговците на земеделски продукти
и храни, произведени по биологичен
начин, се администрира и поддържа от
отдел
„Биологично
растениевъдство
и
животновъдство“,
към
дирекция
„Биологично земеделие и растениевъдство“.
Съгласно чл. 38 от Наредба № 1 от 2013 г.
в едномесечен срок от сключване на договор
за контрол и сертификация с контролиращо
лице,
производители,
преработватели
и търговци на земеделски биологични
продукти и храни, представят информация
за дейността си до Министерството на
земеделието и храните чрез попълване на
формуляр.
Формулярът може да бъде попълнен и
по електронен път. Министерството на
земеделието и храните издава служебна
бележка за вписване в регистъра на
производителите,
преработвателите
и
търговците на земеделски продукти и храни.
На основание чл. 23, ал. 2 преходния
период към биологично производство
започва да тече от датата на уведомлението
по чл. 38 от Наредба № 1 от 2013 г.
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ПАРЛАМЕНТА ГЛАСУВА
ОТПАДАНЕ НА
ОТРАБОТВАНЕТО В
СЪБОТА

Депутатите
приеха промени в
Кодекса на труда
за отработване на
почивните дни. На
на първо четене
предложенията на
Министерския съвет получиха 80 гласа “за”,
5 - “против”, петима се въздържаха.
С промените се създава отделна уредба,
с която се предлага в случаите, когато
официалните празници, с изключение на
Великденските, съвпадат със събота и/или
неделя, първият или първите два работни
дни след тях да са неприсъствени. Ако
официален празник се падне в събота, ще се
почива в понеделник. Но, ако например той е
в четвъртък, петъкът след него ще е работен
ден.
Законопроектът създава предвидимост
и сигурност при планиране и управление
на трудовия процес чрез установяване на
еднакъв брой работни дни за всяка година,
според вносителя Министерски съвет.
Законопроектът няма да доведе до
изразходване на финансови и други
средства за прилагането на новата уредба,
включително и от държавния бюджет.
Очаква се промяната да доведе до по-голяма
предвидимост за бизнеса. През миналата
година е имало 3 или 4 съботи, които са
отработвани заради сливане на празници, а
през 2014 година те са били дори повече.
Това създава условия част от бизнеса да не
може да разчита на предвидимост за начина,
по който организира работата си, както
обясни преди време промените социалният
министър Зорница Русинова. Според нея
тази промяна ще е полезна и за хората, и за
бизнеса.
Според бизнеса и кабинета в оставка
отработването в събота невинаги е
достатъчно ефективно.
Други изменения, гласувани от парламента,
създават възможност за изготвяне в
електронен вид на документи, свързани с
трудовото правоотношение.
Депутатите приеха на първо четене и още
един правителствен проект за поправки
в КТ, с който се създава отделна уредба
за командироването и изпращането на
работници и служители в рамките на
предоставяне на услуги.
Според
промените
се
премахва
съществуващото в Кодекса на труда
изискване страните да уговарят поне същите
минимални условия на работа като тези в
приемащата държава само когато срокът на
командироване е по-дълъг от 30 календарни
дни. По този начин ще бъде избегнато
евентуално налагане на административни
наказания на български доставчици на
услуги, когато в приемащата държава не е
въведен такъв минимален срок.

БЪЛГАРИЯ Е НА ПОСЛЕДНО
МЯСТО В ЕС ПО БРУТНО
ПОЧАСОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

България е на последно място в
Европейския съюз (ЕС) по брутно почасово
възнаграждение, показват данни на Евростат
за 2014 г.
Почасовото заплащане в България е 1,7
евро спрямо 13,2 евро средно да ЕС и 25,5
евров Дания, където часовата ставка е найвисока. Непосредствено преди нас е Румъния
с 2 евро за час.
Във всички останали страни членки от
региона брутното почасово възнаграждение
е над 3 евро.
България е на последно място в ЕС и
по заплащане на час, изразено в паритет
на покупателната способност, показват
данните.
Близо една пета от работещите българи
получават ниско трудово възнаграждение,
показват още данните на Евростат. Става
въпрос за лица, чийто общ месечен доход е
поне 33% по-нисък от средния за страната.
Средно в ЕС в тази категория попадат
около 17,2% от домакинствата (или всяко
шесто).
Най-голям е делът на бедните в Латвия
(25,5%), Румъния (24,4), Литва (24%) и
Полша (23,6%). Най нисък е този дял в
Швеция (2,6%), Белгия (3,8%) и Финландия
(5,3%).
Според Евростат в категорията на ниско
платените работници попадат доста повече
жени (21,1% ), отколкото мъже (13,5%).

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

34% ОТ ДОМАКИНСТВАТА
НЕ УСПЯВАТ ДА ПЛАТЯТ
ТОКА СИ НАВРЕМЕ

Българите
м а с о в о
с р е щ а т
затруднения
в плащането
на сметките
си за ток.
Оказва се,
че
34%
от
тях
не успяват да покрият задълженията си
навреме. В ЕС този показател е около 10
на сто, разкрива доклад на Европейската
комисия за 2015 г.
Данни на Института за пазарна икономика
очертават още по-ясна картина - повечето
българи имат поне едно забавено плащане,
а около 7% са забавяли плащането на
сметките си до шест дни. 3-4% от битовите
потребители поне веднъж са оставали на
тъмно заради неплатени задължения.
В същото време около 40% от българите
признават, че не успяват да поддържат
достатъчно топъл дома си, съобщи вчера
Лияна Аджарова от Асоциацията на
българските енергийни агенции по време
на конференция за енергийната бедност.
Тя цитира данни на Евростат от 2015 г.,
според които по този показател България е
на първо място в ЕС.
В момента у нас липсва дефиниция за
енергийна бедност, а целевата помощ от
социалното министерство е единствената
съществуваща програма, подкрепяща
уязвимите домакинства. Според Аджарова
обаче бюджетната програма за отопление
е неефективна, защото “енергийно
бедните българи си остават бедни. Това
не подобрява условията на живот и не
реализира спестявания на пари, енергия
или емисии”, обясни тя.
В момента 41% от българите се отопляват
на ток, а 32% - на дърва. Процентът на
газифицираните
домакинства
остава
минимален - едва 2%.
Важно за енергийно бедните е и как точно
останалите битови потребители ще излязат
на свободния пазар на ток.
Един от основните рискове пред
либерализацията е липсата на достатъчно
информация за това как може да се смени
доставчикът на ток, обясни председателят
на асоциация “Активни потребители”
Богомил Николов.
Той предупреди, че излизането на
свободния пазар може да претърпи крах,
ако се окаже, че пазарът е създал монополи
и картели по веригата за производство и
внос на електроенергия.

РАНКИРАНИ СА
ПРОЕКТИТЕ ПО ПОДМЯРКА
7,2 ЗА СОЦИАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА

Общо 13 проекта за 32 224 384 лева
за изграждане, реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на социална
инфраструктура
бяха
подадени
по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването
или
разширяването
на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от ПРСР 2014-2020, съобщиха от
Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ).
От всички приети и оценени в
съответствие с критериите за подбор
предложения на последващо разглеждане
подлежат 6 проекта. Общият размер на
финансовата помощ на проектите, които
ще бъдат разгледани, е 19 429 457,49 лева
при определен със заповед на министъра
на земеделието и храните бюджет от 6 млн.
евро. Всички проекти са оценени съгласно
изискванията на Наредба 12 от 25 юли тази
година за прилагане на подмярка 7.2.
Съответствието с критериите за оценка
се преценява към датата на подаване на
заявлението за подпомагане, съобразно
приложените към него документи.
Проектите се класират според получените
при оценката точки и се одобряват в
низходящ ред до размера на определения
за съответния прием бюджет.
Ранкингът е извършен публично в
присъствието на представители на
Управляващия орган на ПРСР 2014-2020,
на Националното сдружение на общините
в Република България (НСОРБ) и на
Българската асоциация на консултантите
по европейски програми (БАКЕП), които
наблюдаваха процеса на оценяването.

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

КЛИМАТОЛОГ: ИДВАТ ОЩЕ ПО-ГОЛЯМ СНЯГ
И СТУД!

Студеното
време
ще
продължи
до
понеделник,
като
може би следващата
толкова
мразовита
сутрин ще бъде в
събота. От вторник
очаквам смущение в
Средиземноморието,
което да доведе до
валежи от дъжд или
сняг и образуването на
нова снежна покривка,
особено на местата с
над 500 метра надморска височина, прогнозира климатологът доц. Георги
Рачев, цитиран от novini.bg.
Коледата ще бъде бяла, ако успее около 21-22 декември, когато ще
вали, да натрупа сняг. Но всичко ще зависи от факта колко от топлия
въздух от Средиземноморието ще успее да дойде до България. Ако той
успее да дойде, валежите ще бъдат от дъжд, ако дойде само до нашата
южна граница, валежите ще бъдат от сняг. Трудно е отсега да се каже със
сигурност, но ако снегът се появи в сряда и четвъртък, има много голяма
вероятност да имаме бяла Коледа.
На Коледа времето трябва да бъде ясно и слънчево и ако успее
предишните дни да натрупа сняг, ще се радваме и на сняг, заяви
климатологът. По думите му Нова година ще посрещнем с относително
меко време.
Няма да е толкова студено. Възможност за валежи има отново в периода
27-29 декември, но този път в повечето случаи от дъжд. За съжаление,
може да се очаква и едно изключително неприятно явление – леден
дъжд, който като падне върху земната повърхност, веднага замръзва
и е изключително опасен за шофьорите. На самата Нова година не би
трябвало да има снеговалеж, прогнозира доц. Рачев.
Времето е такова каквото е – какво искаме ние, е отделен въпрос,
обобщи доц. Георги Рачев.

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ!

Правила за безопасна работа с отоплителни уреди!

Ползвайте само стандартни и изправни отоплителни и електрически
уреди, поставени на огнеустойчиви подложки. Това е важно условие за
осигуряване на Вашата безопасност.
Укрепвайте добре димоотводните тръби (кюнците). Почиствайте
редовно комините от сажди и веднага ги измазвайте, ако намерете
разрушена мазилка.
Отоплителните и нагревателни уреди да са на разстояние най-малко на
80 см от горими материал. Не поставяйте до печките, до димоотводните
тръби и комините дрехи, вещи, нафта и други горими материали.
Не складирайте в таваните и в близост до къщата леснозапалими
материали! За целта обособете специални безопасни помещения.
Не разпалвайте печките за твърдо гориво със запалителни течности!
Изхвърляйте сгурията на безопасни места и в негорими съдове.
Не съхранявайте леснозапалителни течности в чупливи съдове.
Ползвайте само железни съдове, които съхранявайте под ключ в отделни
от жилището помещения! Не съхранявайте бензин в домовете.
При ползване на газови печки и уреди строго спазвайте инструкцията
за експлоатацията им.
Не оставяйте отоплителните и нагревателните уреди без наблюдение,
когато работят.
Не претоварвайте електрическата инсталация. Изгорелите предпазители
/бушони/ заменяйте с нови, стандартни.
Изключете електрическите уреди след употребата им, както и при
спиране на електрическия ток.
Не почиствайте дрехите си с бензин или други леснозапалими течности
в близост до горящи печки и други отоплителни и нагревателни прибори!
При необходимост извършете това на безопасни и проветриви места тераси, балкони или на двора.
Детската игра с огън е опасна. Приучавайте децата и по-малките от вас
да не играят с огън и кибрит! Не ги оставяйте сами в къщи! Кибритът,
газта, нафтата и други леснозапалими и горими течности и материали
дръжте на недостъпни за тях места! Не им възлагайте да палят печките
или да извършват друга работа, свързана с използването на различни
огнеизточници! При излети, на двора и по домовете, не позволявайте те
да палят огън! Внимавайте за игрите им в стопански постройки със сено
или друга суха листна маса – те могат да бъдат много опасни.
Никога не пушете в леглото. Угарките от цигари гасете само в пепелници
и не изхвърляйте съдържанието им в кошчетата за смет.
При излизане се убедете още веднъж, че всички награвателни уреди са
изключени.

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 12.12.2016 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
Телефон за връзка: 0751/61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА

1
1
1
1
1

Медицинска сестра
Учител по английски език
Помощншк възпитател
Специалист маркетинг и реклама
Отчетници, счетоводство

Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование, английски език
Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
- 199 МЕСТА
25
6
17
1
1
5
3
1
1
2
1
5
2
1
8
19
1
1
19
1
18
7
2
2
4
1
1
1
1
3
2
3
6
2
2
3
1
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
Кредитни специалисти за работа в
банка
Домакин
Машинни оператори, шиене
Машинни оператори за шиене на
обувки
Технически секретар
Пазач, невъоражена охрана
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, Основно 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

