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ОБЩИНСКИ   НОВИНИ
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО!

Уважаеми съграждани,
Голяма е трагедията, която сполетя жителите на с. Хитрино. Жертвите 

не могат да се върнат, разрушените  къщи ще се възстановят, но болката 
на хората ще остане завинаги в сърцата им. И както казва Красимира 
Апостолова в своето стихотворение  „Дано от днес, от тук нататък, над 
Хитрино да грейнат светлини“. 

На апела за събиране на помощи за Хитрино от общината,  се включиха 
жителите на селата Балдево, Скребатно, Горно Дряново и Крушево.  
Помощите, които се събраха са хранителни продукти и завивки. Парична 
сума от 100  лв.  дариха жителите на с.  Крушево и с. Горно Дряново, 
които се преведоха по сметката на община Хитрино, а другите помощи 
се изпратиха по пощата. 

С тази кампания, жителите от тези села за пореден път показаха, 
своята  съпричастност, милосърдие и доброта,   и  подариха надежда на 
пострадалите, когато най-много имат нужда от нея. 

Благодарим на всички, които се включиха!
От общината

ЗА ХИТРИНО...
Над Хитрино се спусна мракът
и вместо изгрев скръб роди.
Дали виновен беше влакът,...
или поелите в отвъдното души?

Над черен мрак, кръжи мъглата.
Мълчи виновна - без вина,
мълчат и релсите, гори тъгата
 в задавените пазви на смъртта.

Над Хитрино се спуска мрака,
земята в тътени - сълзи.
Дано от днес, от тук нататък,
над Хитрино да грейнат светлини.

Kрасимира Апостолова 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТ 
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

  
Община Гърмен успешно 

изпълнява дейностите по 
договор №BG05M9OP001-2.002-
0259-C01 на проект: “Създаване 
на общински център за почасово 
предоставяне на  социални 
услуги за хора в неравностойно 

положение” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” по Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.  

 Към 20.01.2017 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките 
на проекта  са 56 души, обслужващи 56 потребителя от населените 
места в общината, от които 16 деца. Продължава функционирането на  
създаденият общински център за предоставяне на почасови комплексни  
социални услуги включващ:  “Личен асистент“,”Специализирани 
здравни грижи”,”Психологична и мотивационна подкрепа”, както 
и “Специализиран транспорт”,  които може да се ползва от хора  с  
увреждания  след направена заявка в центъра за  социални услуги за хора 
в неравностойно положение намиращ се в общинска администрация с. 
Гърмен, етаж 3.

  “Създаване на общински център за почасово предоставяне на  социални 
услуги за хора в неравностойно положение“. Проектът се осъществява 
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд 
на Европейския съюз“., по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим 
живот“ Община Гърмен носи цялата отговорност за съдържанието 
на настоящия документ и при никакви обстоятелства неможе де се 
приема като официална

„Трифон Зарезан”, е един от най-
прочутите български празници. 
Постарому празника се чества на 
14 февруари заедно със „Свети 
Валентин”, но Българската 
православна църква отбелязва 
Трифоновден официално на 1-ви 
февруари. В различни краища 
на България може да срещнете 
празника под още много други 
имена – Трифун пияница, Трифун 
Зарезой или Зарезановден. Той 
се чества от всички лозари, 
градинари и кръчмари.
За празника се носят много 
легенди, но най-известната, е тази 
за брата на Богородица – Трифон. 
Тя гласи следното: 40 дена след 
раждането на сина й, Богородица 
отива до лозето, за да посети брат 
си Трифон, който го подрязва. 
След като я вижда с дете на ръка, 
с усмивка на лицето, той изрекъл 
следните думи: „Девица си, пък 
син имаш”. Богородица бива 

силно огорчена от неговите слова 
и като се прибира вкъщи казва 
на майка си: „Отиди на лозето 
с кърпа и сол, че Трифон си е 
порязал носа”. Хуква майката към 
лозята и какво да 
види – на Трифон 
нищо му няма. 
След като споделя 
на Трифон 
какво й е казала 
Б о г о р о д и ц а , 
той се изсмял 
и рекъл: „Аз не 
режа така, а така” 
и миг по-късно, 
когато понечил 
да й покаже как 
реже, си отрязал носа. И от тогава 
насам, този ден се отбелязва като 
„Трифон Зарезан” и на иконите е 
изобразяван с косер в ръка. 
В деня на светеца се извършва 
ритуално зарязване на лозите. 
Ритуалите и обредите, които се 

извършват на този ден са свързани 
предимно с мъжете. Участието 
на жените се свързва само с 
приготвянето на празничната 
трапеза. На този ден те замесват 

квасен обреден 
хляб. Коли се и 
се пече кокошка, 
която се пълни с 
ориз.
В някои райони 
на страната, най-
вече в Северна 
Б ъ л г а р и я , 
мъжете от дадено 
населено място 
стават рано и 
отиват на лозето, 

където извършват ритуалното 
зарязване. Непосредствено след 
зарязването се поливат лозите с 
вино за плодородие и берикет. В 
някои други места се извършва 
ритуално ритане на безплодно, т.е. 
дърво което не е раждало. Това се 

прави с цел дървото най-накрая 
даде плод. След извършването 
на тези ритуали мъжете разгъват 
трапеза и слагат ястията, които 
са приготвили техните съпруги. 
Тогава се избира цар, който на 
някои места се нарича и Трифон. 
За цар обикновено се избира 
някой по-заможен човек, тъй като, 
след като бъдат обиколени всички 
къщи в селото се отива в неговия 
дом, където се продължава 
угощението. Избраният цар бива 
закичен от венец от лозови пръчки, 
което много напомня на древните 
изображения на Диониси. Той бива 
носен или возен от останалите 
мъже. Избрания цар изпълнява 
своите задължения в продължение 
на една година. На следващия 
празник се избира друг.

Трифон Зарезан – легенди и обичаи

УВЕДОМЛЕНИЕ
 Общинска администрация 

с. Гърмен, обл. Благоевград, 
уведомява гражданите, че ако им 
е необходимо Удостоверение за 
наличие или липса на данъчни 
задължения по чл. 87, ал. 6,  ал. 
10 и ал. 11 от ДОПК, по какъвто 
и да е повод (за изпълнителите по 
ЗОП или като нужен документ за 
извършване на административна 
услуга),  същото ще се осигурява от 
администрацията по служебен път.

 
От администрацията



  2                                        НОВИНИ
ОТЧИТАТ 40% СРЕДЕН 
СПАД НА ВЛЕЗЛИТЕ У 

НАС МИГРАНТИ
Отчитат 40% среден спад на влезлите у 

нас мигранти

През 2016 г. властите отчитат 40% среден 
спад на влезлите у нас мигранти на годишна 
база, като през декември разликата е даже 
по-голяма – 60%. Това заяви по време на 
правителственото заседание вицепремиерът 
и министър на вътрешните работи в оставка 
Румяна Бъчварова, цитирана от bTV.

Бъчварова отчете, че резултатът е от 
добрата организация на работата, от доброто 
сътрудничество с армията и, на трето място, 
по думите й изграждането на оградата, 
„от която остават два участъка от по около 
9-10 км, които много скоро трябва да бъдат 
завършени”.

Тя каза, че разчитат и на това, че 160-те 
млн., които премиерът договори с ЕК ще 
бъдат усвоени следващата година. „Ние 
сме готови с всички проекти, готови сме да 
обявим и поръчките за тези проекти, ще се 
отразят също на резултатите през следващата 
година”, каза Бъчварова.

2016 г. бе белязана от фактическото 
затваряне на Западния балкански маршрут за 
мигранти и подписването на договора между 
ЕС и Турция. Затварянето на посочения по-
горе маршрут създаде условия за търсенето 
на нови, единият от които може да мини и 
през България.

През 2016 г. у нас са влезли незаконно над 
18 659 мигранти. Пикът бе през пролетните 
и летните месеци, като с идването на зимата 
той постепенно намаля заради лошото 
време. По данни на МВР към 08.12.2016 
г. в бежанските лагери има 4430 чужди 
граждани, от които 42% са от Афганистан, 
24% от Сирия и 20% от Ирак. Капацитетът за 
настаняване в лагерите на ДАБ е 5490 лица.

ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА 
П Р Е Д У П Р Е Ж Д А В А 
РАБОТОДАТЕЛИТЕ ДА СЕ 
СЪОБРАЗЯВАТ СЪС СТУДА

При ниски температури може да се промени 
режимът на работа

Във връзка с прогнозите за драстичен 
спад на температурите и обилен снеговалеж 
от „Главна инспекция по труда“ напомня 
на работодателите, че са длъжни да 
предприемат мерки за защита на живота и 
здравето на работещите от неблагоприятните 
климатични условия.

При работа на открито работодателят е 
длъжен да се съобразява с подадените червени 
и оранжеви кодове за опасни метеорологични 
условия – снеговалеж, дъжд, вятър, ниска 
температура, мъгла. Да прецени доколко 
тези неблагоприятни климатични условия 
могат да застрашат живота и здравето на 
работниците му и да вземе съответните 
мерки. Такива могат да бъдат промяна на 
работното време, въвеждане на по-чести 
почивки, промяна на типа работа, като се 
възлага такава, която е по-безопасна при 
дадени условия, осигуряване на подходящи 
лични предпазни средства или средства за 
колективна защита, на помещения с условия 
за възстановяване на топлинния баланс на 
организма, топли напитки и т.н. Всички тези 
мерки са описани в Наредба № РД-07-3 за 
минималните изисквания за микроклимата 
на работните места, а именно:

- създаване на подходяща организация на 
работния процес и/или работното време, 
вкл. осигуряване на почивки с подходяща 
честота и продължителност;

- създаване на подходяща организация на 
работните места;

- осигуряване на колективни средства 
за защита при работа на открито, особено 
по отношение на риска от преохлаждане и 
измръзване в случая;

- осигуряване на подходящо работно 
облекло;

- осигуряване на места за почивка с 
подходящи условия за възстановяване на 
топлинния баланс на организма, в случая с 
източник на топлина;

- достатъчно количество топли напитки и 
други течности за възстановяване на водно-
солевия и топлинния баланс на организма;

- осигуряване на наблюдение или средства 
за комуникация за работещите на открито на 
изолирани работни места;

- осигуряване на долекарска и първа 
медицинска помощ, както и подходящо 
транспортиране на работещите с внезапно 
влошено здравословно състояние за оказване 
на медицинска помощ.

В Наредбата за минималните изисквания 
за микроклимата са описани също 
оптималните и допустимите минимални и 
максимални стойности на температурата 
на въздуха в студения и топлия период на 
годината при лека, средно тежка и тежка 
физическа работа в закрити помещения. 
При ниски температури оптималните 
стойности варират между 16 и 23 градуса, а 
допустимите – от 13 до 25 градуса, като по-
ниски температури са допустими съответно 
при тежката физическа работа.

При работа на открито работодателите 
като цяло се съобразяват с неблагоприятните 
климатични условия и предприемат 
мерки за ограничаване на негативното им 
въздействие. Най-често се въвежда промяна 
на работното време или се възлага друга 
работа, при която това негативно въздействие 
се минимизира. Нарушенията, касаещи 
факторите на работната среда, част от които 
е микроклиматът, са свързани с липсата на 
измервания. След намесата на контролните 
органи на ИА ГИТ, такива се извършват, но 
те рядко са извън нормата.

НАД 80% ОТ БЪЛГАРИТЕ 
НЕ ВИЖДАТ ПОДОБРЕНИЕ 

В ИКОНОМИЧЕСКАТА И 
ПОЛИТИЧЕСКАТА СРЕДА

Една пета са склонни да подкрепят авторитарни 
решения на управлението, а за друга една трета няма 
значение какво е то.
Политическата и икономическата среда в страната 

през последните години не само че не се е подобрила, но 
се е и влошила. Това смятат 85% от българите, показва 
проучване на Европейската банка за възстановяване 
и развитие (ЕБВР), което сравнява настроенията от 
края на 2015 и началото на 2016 г. спрямо края на 2010 
и 2011 г. Въпреки това малко повече българи са се 
почувствали удовлетворени от живота си.
Като цяло данните са в нормите за Югоизточна Европа, 

но са под средните стойности за други европейски 
страни в преход. Това е третият доклад от 2006 насам на 
ЕБВР за страните в преход. Обяснение за негативните 
настроения може да се намери в ниския процент 
доволни от финансовото си състояние (24%), силно 
усещане за наличие и постоянство на корупцията (едва 
9% считат, че намалява) и силен песимизъм относно 
наличието на основни демократични ценности.
Добрата и лошата новина за щастието
Удовлетворените от живота си българи са се 

увеличили спрямо 2010-11 г. с 4 процентни пункта 
и достигат 37% от всички анкетирани за 2015-16 г. 
Главната причина за подобрението е средната класа, а 
като възраст – хората между 18 и 59 г.

В Западна Европа 
удовлетворените 
от живота са 60%, 
което е спад от 
10 процентни 
пункта спрямо 
п р е д х о д н о т о 
проучване. Тоест 
дори и с това 
“преимущество” 
разликата между 

югоизтока и запада остава значителна. Ниският 
процент в България идва основно от недоволството на 
хората с по-ниски доходи (едва един на всеки петима 
е удовлетворен от живота си), докато стойностите 
при средната и по-висока класа са много близки до 
средните стойности за удовлетвореност за Западна 
Европа.
“Демокрация” и демокрация
Докато половината от анкетираните предпочитат 

демокрацията пред други политически системи, 21% 
считат, че авторитарна система може да е по-доброто 
решение в някои ситуации. Подобни са цифрите за 
икономиката, като мнозинството са застъпници на 
пазарната икономика, а 25% предпочитат планова. 
От друга страна, за около една трета няма никакво 
значение каква ще е икономическата и политическата 
система.
Също така висок процент вярват, че са налице свобода 

на словото, мир и стабилност. Силен песимизъм 
има обаче по линия на други основни демократични 
ценности и принципи като свободни избори, 
справедливо правосъдие, закон и ред, независима 
преса и истинска политическа опозиция.
Приоритети на данъкоплатците
Както през 2010-11, така и в текущото проучване 

значително по-голям дял българи в сравнение с 
други държави в преход искат повече правителствени 
разходи за здравеопазване – 44%. България е под 
средната стойност за Европа на база разходи за 
здравеопазване като процент от брутния вътрешен 
продукт (БВП). Но по-същественото е, че системата 
е сред най-неефективните в света, както отбеляза 
класация на агенция “Блумбърг” през 2016 г.
Други приоритети са пенсиите, подпомагане на 

социално слабите и инвестиции в образованието, 
докато инфраструктурата и околната среда имат много 
малко поддръжници. От друга страна, само 29% от 
българите са удовлетворени от пътищата в страната. 
Но в термина “инфраструктура” влизат също и 
всякакви системи, предоставящи достъп до комунални 
услуги. А над три четвърти от анкетираните одобряват 
качеството на електричеството, водоснабдяването и 
отоплението.
В допълнение значителна част от анкетираните са 

съгласни да плащат по-високи данъци и вноски за 
подобрения в здравната и образователната система.

ПОЧТИ 200 ХИЛЯДИ 
ЕДНОДНЕВНИ ТРУДОВИ 

ДОГОВОРА СА БИЛИ 
СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ 2016 Г.

198 967 еднодневни трудови договора в 
селското стопанство са били регистрирани 
през 2016 г. Това става ясно от писмен отговор 
на социалния министър в оставка Зорница 
Русинова до депутати от Реформаторския 
блок, предаде БГНЕС. 

Еднодневните договори бяха въведени в 
средата на 2015 г. Най-много еднодневни 
трудови договора са сключени в област 
Стара Загора – 40 000, а в Пловдивско са 30 
000. 

В София-област и Габрово са сключени 
едва по 42 и 78 еднодневни трудови договора. 
Въвеждането на еднодневните трудови 
договори се извърши, за да се намали сивият 
сектор в земеделието. 

Те се използват основно при наемането 
на нискоквалифицирана работна ръка за 
прибиране на земеделска продукция. През 
2016 г. депутатите гласуваха и облекчение за 
сключването на еднодневните договори.
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М. ЯНУАРИ
До 10-ти януари: 
ЗДДФЛ
Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/
служителите на служебна 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 и за удържания през 
годината данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла 
на § 1, т. 26, б. „и” от ЗДДФЛ, както и когато работодателите не 
са работодатели по основното трудово правоотношение на лицата 
към 31 декември на предходната година.
ЗКПО
1.Деклариране на направените залози и данъка от организатори 
на хазартни игри и телефонни или оператори на 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 
телефонните или операторите на друга електронна съобщителна 
услуга.
До 14-ти януари: 
ЗДДС
1.Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни 
регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец 
декември  на предходната година. 
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 
декември на предходната година.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации 
- пристигания/изпращания за месец декември 2016 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за 
неподаване на месечни декларации за декември 2016 г.
До 15-ти януари: 
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъка за четвъртото тримесечие на 
предходната година 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 декември на 
предходната година. 
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 декември на предходната година.
До 20-ти януари: 
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-
декларация 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 декември 2016 г., за 
новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо 
задължение.
До 25-ти януари:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през 
месец декември на предходната година 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 декември на предходната година, когато пълният размер на 
начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение 
за този месец не е изплатен до 25 януари. 
До 30 януари
ЗМДТ
 Подаване на декларация по чл. 61р, ал. 5 ЗМДТ за облагане с 
туристически данък за предходната календарна година
ЗКПО
Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие на 
предходната година данъци при източника по  ЗКПО. 
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие 
на предходната година окончателни данъци за начислени/изплатени 
доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
2. Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в 
страната декларират и внасят окончателния данък по чл. 38, ал. 
13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни 
физически лица, придобити през м. декември на предходната 
година.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА 
БЕЗРАБОТИЦА ЩЕ СЕ 

ИЗПЛАЩА ПО НОВИ ПРАВИЛА

От началото на тази година хората, които 
останат без работа, ще получават обезщетение 
за максималния срок от дванадесет месеца, 
ако имат стаж от 12 и повече години. Досега 
Националния осигурителен институт (НОИ) 
изискваше минимум 25 години стаж.

Намалението в годините е следствие от 
промяна в Кодекса за социално осигуряване, 
според която при отпускане на обезщетение 
вече се зачита само стажът, натрупан от 
1 януари 2002 г. “Това е датата, от която 
фондът “Безработица” е преминал в НОИ, и 
така ще се отчита реалният принос на хората 
към фонда, от който могат да получават 
обезщетение”, обясни Кина Койчева, 
държавен експерт в института.

Условията за достъп до това обезщетение 
се запазват, същите остават и размерите на 
минималното и максималното обезщетение.

За да получава обезщетение, след като 
остане без работа, човек трябва да има 
осигуряване за този риск в девет от 
последните петнайсет месеца. В седемдневен 
срок от настъпване на това положение 
лицето трябва да се регистрира в бюрото по 
труда, а тримесечен е срокът за подаване на 
заявление в НОИ с искане за отпускане на 
обезщетение, обясни държавният експерт.

Ако лицето не спази сроковете, то не се 
лишава от парично обезщетение, но периодът 
на определеното парично обезщетение се 
намалява с дните на закъснение. Периодът, 
за който даден човек има право да получава 
тази помощ от НОИ, зависи от неговия 
осигурителен стаж, като от началото на 
годината се взема предвид стажът, натрупан 
само през последните 15 години.

“Ако лицето има до 3 години стаж, ще 
получи четири месеца парично обезщетение.
Ако има от 3 до 6 години стаж, ще получи 
шест месеца.Ако има от 6 до 9 години стаж 
ще получи осем месеца, а ако има от 9 до 
12 години стаж, ще има десет месеца. При 
стаж над 12 години ще получи една година 
парично обезщетение за безработица”, 
обобщи пред Дарик радио Кина Койчева.

Размерът на обезщетението се изчислява 
най-общо като 60% от осигурителния 
доход на лицето за последните 24 месеца. 
Минималното обезщетение на ден остава 
7.20 лв., или около 160 лв. за месец с 22 
работни дни. То се отпуска, когато човек сам 
е поискал да напусне работа, при взаимно 
съгласие или при дисциплинарно уволнение, 
и периодът на получаване е 4 месеца.

Максималното обезщетение за безработица 
през тази година остава 1560 лв. - или 60% 
от максималния осигурителен доход.

ПО-ДОБРА ЗАЩИТА ЗА 
БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТНИЦИ 

В ЕС ОТ 2017 Г.

От началото на 2017 г. влязоха в сила 
промените в Кодекса на труда, с които се 
осигурява по-добра защита на българските 
работници, командировани в Европейския 
съюз. С новите текстове се въведоха 
изисквания на европейски директиви, 
които уреждат случаите на командироване 
и изпращане на работници от една в 
друга държава-членка на ЕС, в страни от 
Европейското икономическо пространство 
или в Швейцария.

Въведе се изискването работодателите да 
осигурят на командированите служители 
най-малко същите минимални условия 
на работа, каквито са установени в 
приемащата държава за работниците и 
служителите, изпълняващи същата или 
сходна работа. Изискванията се отнасят 
до максималната продължителност на 
работата и минималната продължителност 
на почивката, минималният брой платени 
почивни дни, минималните ставки на 
заплащане, включително за извънреден 
труд.

В сила 
влязоха и 
разпоредбите, 
които дават 
възможност на 
командировани 
в България 
р а б о т н и ц и 
да заведат 
съдебен иск 
срещу своя 
работодател в 
случай, че са 
п р е т ъ р п е л и 
вреди поради 
н е с п а з в а н е 

на минималните условията на работа, 
предвидени в Кодекса на труда. 
Работодателите нямат право да третират 
неблагоприятно тези служители. 
Исковете могат да бъдат предявявани 
и след прекратяване на трудовото 
правоотношение.

ПАРЛАМЕНТА ПРИЕ: 
КАЗАНИТЕ ЗА РАКИЯ - ДО 

1000 ЛИТРА

Парламентът прие промени в Закона 
за акциза и данъчните складове на второ 
четене, с които специализираните малки 
обекти за дестилиране трябва да са с обща 
съвместимост на съдовете до 1000 литра, 
съобщи Фокус.

Съгласно промените на задължителна 
регистрация подлежат специализираните 
малки обекти за дестилиране, като 
регистрираното лице е длъжно да уведоми 
писмено кмета на общината за всяка 
промяна на данните в искането в 14-дневен 
срок.

Законът дава правомощия на кмета да 
прекратява регистрацията по искане на 
лицето, при прехвърляне на фирмата на 
едноличния търговец или заличаването му, 
или когато лицето престане да отговаря на 
изискванията, или е предоставило неверни 
данни.

Съгласно промените в тримесечен 
срок от влизането в сила на този закон 
регистрираните лица, които извършват 
дейност като специализиран малък 
обект за дестилиране подават искане за 
регистрация до кмета на общината по 
местонахождение. Законът влиза в сила 
от деня на обнародването му в държавен 
вестник.

В рамките на дебата според депутата 
от ГЕРБ Методи Андреев промените в 
Закона за акциза и данъчните складове са 
благодарение на политическата воля на 
Цветан Цветанов, Валери Симеонов и много 
народни представители. Той предложи 
обаче да се допълни, че тези 1000 литра са 
за работен обем, но предложението му не 
бе прието.

Председателят на ПГ на ПФ Валери 
Симеонов посочи, че в следващото Народно 
събрание трябва още повече да облекчат и 
освободят целия бранш от ограничителните 
условия за селските казани. „Това са хора, 
които са дребни производители. Хора, 
около които се изхранват по няколко 
семейства, така че става въпрос за няколко 
хиляди човека. Така или иначе ние ще 
опитаме да поставим една точка и да 
върнем старите условия на стария закон“, 
коментира Валери Симеонов.
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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

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция

„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 16.01.2017 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев

Телефон за връзка: 0751/61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 Учител по практическо 
обучение

Висше образование

1 Учител, НУП Висше образование
1 Старше възпитател Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
- 100 МЕСТА

5 Шивачи Основно образование
1 Шивач на обувки Средно, Основно образование
1 Чистач на производствени 

помещения
Начално, Основно образование

4 Работници за  сглобяване  на   
детайли

Основно образование

1 Работник строителство Средно образование
15 Гладач, преса Начално, основно образование
3 Опаковчици Начално, основно образование
10 Общ работник Начално, основно образование
4 Чистач, хигиенист Начално, основно образование
1 Домакин Средно образование
2 Машинни оператори, шиене Средно, Основно образование
10 Продавач-консултант Средно образование
1 Работнници за спомагателни 

дейности 
Начално основно образование

6 Кроячи Основно образование
1 Бармани Средно образование
1 Сервитьори Средно образование
28 Шивачи мъжко и дамско 

облекло
Средно, Основно образование

1 Машинни оператори, гладене в 
пералня

Средно образование

БЪЛГАРСКИТЕ ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ВНАСЯТ ОКОЛО 2 МЛРД. ЛЕВА В ХАЗНАТА

Цветан Филев коментира, че в България все по-малко земеделци се 
занимават с отглеждането на тютюн

Тютюнопроизводителите у нас внасят в държавната хазна ежегодно около 
2 млрд. лева, което е 10-11% от бюджета на България като цяло. Това каза 
председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите 
(НАТ-2010) и президент на UNITAB Цветан Филев пред Bloomberg TV 
Bulgaria.

Филев коментира, че в България все по-малко земеделци се занимават 
с отглеждането на тютюн, докато в Гърция ежегодно се отглеждат между 
25 и 27 хил. тона тютюн. У нас тези стойности за около 16-17 хил. тона. 

 Страната ни е на пето място по тютюнопроизводство в Европа, 
а основните конкуренти за производство на ориенталски тютюн 
са съседните на нас държави – Турция, Македония и Гърция, каза 
президентът на UNITAB.

“Данните от последни 4-5 години показват, че производството на 
територията на ЕС е спаднало с около 50%. През 2010 в рамките на ЕС 
са произведени около 400 хил. тона тютюн, а в реколта 2016 говорим за 
под 200 хил. тона. През 2014 в България са произведени около 31 хил. 
тона тютюн, в момента говорим за между 15 и 17 хил. тона. Всичко това 
е плод на рестрикциите, които се упражняват върху бранша”, подчерта 
тютюнопроизводителят.

 Той уточни, че около 95% от българската суровина е предназначена за 
износ, както и, че НАТ-2010 е успяла да осигури преходна национална 
помощ за българските производители, която ще бъде актуална до 2020. 

Филев каза още, че по схемата за национални доплащания за тютюн за 
финансовата 2017 са заложени 94 млн. лв., което е много малко на фона 
на значимостта на отрасъла за българската икономика.

Източник: fermer.bg

ШОФЬОРИТЕ ЩЕ ПЛАЩАТ КОМПЕСАТОРНИ 
ТАКСИ, АКО БЪДАТ ХВАНАТИ БЕЗ ВИНЕТКА

Шофьор, който се е движил по републиканските пътища без винетка, 
ще заплаща компенсаторна такса, която му дава право да довърши 
пътуването си в рамките на 24 часа след заплащането.

Това решиха днес народните представители, които приеха на второ 
четене промени в Закона за движение по пътищата, съобщи БГНЕС.

Размерът на компенсаторната такса ще се определя от Министерски 
съвет в зависимост от вида на пътното превозно средство.

Основание за заплащането й ще е налице единствено когато 
потребител е използвал републиканската пътна мрежа, без да е заплатил 
законоустановените такси за ползване на пътната мрежа.

Въвеждането се налага заради установените проверки по отношение 
на транзитно преминаващите пътни превозни средства на територията 
на страната.


