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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

О Б С Г Ъ Р М Е Н П Р И Е Б ЮД Ж Е ТА З А 2 0 1 7 Г.
С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО
Бюджетът на община Гърмен
за 2017 година беше приет с
мнозинство
от
съветниците
от ОбС – 15 гласа „За” и 1
„Въздаржал се”. Приемането
на бюджетите на общините от
общинските съветници и дебатите
около заложените финансови
средства за издръжката
на общинските дейности,
са едни от най-важните
гласувания на заседанията
на ОбС всяка година.
Заседанието в Гърмен,
което се проведе на
25.01.2017 г. започна с
тържествено полагане на
клетва на новия общински
съветник Мурад Адем,
който застава на мястото
на починалия Аджар Узун.
Отделно
от
това
общинските
съветници
гласуваха Стратегията за
управление на общинската
собственост за периода
2015 – 2019 година по
предложение на кмета на общинта
Минка Капитанова. Тя може да
бъде актуализирана през годината
като при необходимост се допуска
и актуализация на общинския
бюджет. Програмата съдържа:
прогноза за очакваните приходи
и необходимите разходи свързани
с придобиването, управлението
и разпореждането с имоти общинска собственост, описание

на имотите, които общината
има намерение да предложи
за предоставяне под наем и
аренда, за продажба по реда на
Закона за общинска собственост
и Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, за
учредяване на ограничени вещни

права или за предоставяне на
концесии и др.
По отношение на бюджет 2017 г.
общинските съветници от Гърмен
приеха размера на приходната и
разходната част на финансовата
рамка, която е в размер на 12
081 759 лева. Приходите за
делегираните
от
държавата
дейности за 2017 година на община
Гърмен са в размер на 7 570 704

лева, в това число обща субсидия
за делегираните дейности от 6
527 243 лв. Преходният остатък
от 2016 година на общината е в
размер на 1 043 461 лв.
В приходна си част от местни
дейности
в
Бюджет
2017,
финансистите от община Гърмен
са заложили 4 511 055
лева, като от данъчни
приходи
заложената
сума е 428 500 лева, от
неданъчни приходи 1 112 200 лв. Общата
изравнителна субсидия
в бюджет 2017 на
община
Гърмен
възлиза на 1 210 600
лева, трансфера за
зимното поддържане
и снегопочистване е в
размер на 104 600 лева,
а целевата субсидия за
капиталови разходи в
местните дейности е в
размер на 427 300 лева.
Сред
заложените
средства в разходната част на
община Гърмен за тази година са
8 000 лева помощи на социално
слаби за погребения, 23 000 лева
помощи за крайно нуждаещи се
и помощи за поемане на втората
такса в детските градини на
семейства с деца близнаци и
тризнаци, субсидия за читалищата
в размер на 109 500 лева, 22 000
лева за спортните клубове и др.

Празникът на виното и любовта
има за символи светиите Трифон и
Валентин. Има много общо между тях.
И двамата загиват млади за христовата
вяра. И двамата са били лечители. И
двамата излекували млади девойки от
неизлечими болести: свети Трифон
– душевната болест на дъщерята
на императора, а свети Валентин –
сляпата дъщеря на пазача на затвора.
Свети Трифон произхождал от
лозарски район на Мала Азия, а свети
Валентин използвал сладкото вино
за да подобрява вкуса на горчивите
цярове.

и семейство и отменил всички сватби
и годежи. Но Валентин продължавал
тайно да венчава влюбените двойки.
Веднъж затворническият надзирател
почукал на вратата на Валентин. За
ръка водел сляпата си дъщеря. Чул
за лечителските му способности, той
го умолявал
да излекува
дъщеря
му
от слепотата.
Валентин
разбирал, че
този недъг е
практически
нелечим, но
момичето
било толкова
красиво,
че той се влюбил и дал дума, че ще
направи всичко възможно. Дал на
момичето мехлем и поръчал да дойдат
отново. Минали седмици, но зрението
на девойката не се връщало. Мъжът и
дъщеря му обаче не се съмнявали в
лекаря и продължавали лечението.
Един ден римските войници нахлули
в дома на Валентин, унищожили
лекарствата му и го арестували
заради нарушаването на заповедта
на Клавдий за венчавките. Бащата
на сляпото момиче научил за ареста,
но бил безпомощен да помогне.
Валентин знаел, че скоро ще изпълнят

смъртната му присъда, но не спирал
да мисли за сляпото момиче. Написал
му прощално любовно писмо и на
същия ден, 14 февруари 270 година,
изпълнили присъдата. Когато бащата
се върнал у дома, го посрещнала
дъщеря му. Девойката отворила
писмото
и
намерила вътре
жълт
шафран
/минзухар/.
Писмото било
подписано: от
твоя Валентин.
Девойката взела
върху
дланта
си шафрана и
станало
чудо:
зрението й се
възстановило и тя видяла блестящия
цвят на цветето.
Когато през 496 г. римският
папа Хеласиус забранил веселите
празници в чест на бог Пан, обявил 14
февруари за Ден на свети Валентин.
И до днес хората показват своята
привързаност и любов един към друг,
като изпращат на този ден картички и
цветя на своите любими.
В народния календар денят
на Свети Валентин е празника на
влюбените. На този ден се спазват
редица обичаи и традиции в чест
на Св. Валентин. Най-важната от

З А П О В Е Д №28

с. Гърмен, 30.01.2017 год.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал. 2 и чл. 90, ал. 1
от Изборния кодекс
І. О Б Р А З У В А М избирателни
секции за произвеждане на изборите
за народни представители за Народно
събрание на 26.03.2017 г., както следва:
с. Гърмен – 011300001-002
с. Балдево - 011300003
с. Горно Дряново/Лещен/ - 011300004
с. Дебрен - 011300005-006 -007
с. Долно Дряново – 011300008-009
с. Дъбница – 011300010-011
с. Ковачевица – 011300012
с. Крушево – 011300013
с. Марчево – 011300014
с. Огняново – 011300015-016
с. Ореше – 011300017
с. Осиково- 011300018
с. Рибново – 011300019-020-021
с. Скребатно – 011300022
с. Хвостяне – 011300023
- подвижна избирателна секция на
територията на цялата община-011300024
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М номерата,
обхвата и адресите
на избирателните
секции в община Гърмен,
съгласно
приложението, което е неразделна част от
тази заповед.
Настоящата заповед да се обяви на сайта
на общината, да се изпрати на ТЗ ГРАО
гр. Благоевград, Областна администрация
гр. Благоевград и Районната избирателна
комисия гр. Благоевград.
На основание чл. 8, ал. 4 от Изборния
кодекс, заповедта може да се оспорва
от заинтересованите лица в тридневен
срок от обявяването й пред областния
управител.
Контролът по изпълнението на заповедта
възлагам на секретаря на общината.
МИНКА КАПИТАНОВА /п/
Кмет на община Гърмен
Изготвил: Силвена Русева – секретар на
общината /п/

НА 14 ФЕВРУАРИ ЧЕСТВАМЕ СВЕТИ ВАЛЕНТИН - “ДЕНЯТ НА ВЛЮБЕНИТЕ“
И СВЕТИ ТРИФОН /ПО СТАР СТИЛ/ - “ДЕНЯТ НА ЛОЗЯТА И ВИНОТО“

Красивата
история
на
католическия свети Валентин

В древeн Рим живял някога лекар,
наречен Валентин. Той винаги се
грижел лекарствата, които предписвал
на болните, да имат приятен вкус.
За целта смесвал горчивите сиропи
с вино, мед, или мляко. Раните
промивал с вино и облекчавал болките
с билки. Валентин бил и проповедник
– макар че в онези времена в Рим
преследвали християните, той станал
свещеник. Император по това време
бил Клавдий Втори, който водел
множество войни.
И когато броят на новите войници
в армията започнал да намалява,
Клавдий решил, че причината е в
привързаността на войниците към дом

тях е да се правят подаръци на
любимите. Празникът не присъства в
православната традиция, но неговият
красив смисъл напоследък го наложи
и у нас.
Първата традиция е: мъжът да
подарява цветя.
Втората традиция е: цветята да
са обагрени в червено. Този цвят
е всепризнат символ на любовта.
Класическата емблема на този ден са
червените рози
Те, според легендата, са се появили,
когато Афродита, бързайки към своя
любим Адонис, стъпила върху розов
храст и кръвта й обагрила листенцата
им в червено. Ако пък вашият
подарък не е цветя, то той трябва да е
с червена опаковка.
Третата традиция е: подаръкът
да бъде сладък. Така, че към цветята
обикновено се прибавя кутия
бонбони, или шоколад.
Четвъртата традиция е: подаръкът
да е с формата на сърце. Може и
просто да се залепи изрязано от
червена хартия сърце. Притежателите
на по-богата фантазия приготвят и
“валентинки” с любовно признание.
Едно
от
най-разпространените
пожелания е: ‘Нека всеки ден
от годината бъде за вас ден на
влюбените!’
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МОН И АСП ЩЕ ОБМЕНЯТ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЦАТА,
КОИТО НЕ ХОДЯТ НА
УЧИЛИЩЕ

Министерството
на
образованието
и науката и Агенцията за социално
подпомагане (АСП) ще си сътрудничат, за да
бъде ограничено отпадането на учениците
от училище и източването на публични
средства от родители, които лишават
децата си от образование. Това предвижда
споразумение, подписано от министъра на
образованието и науката в оставка Меглена
Кунева и изпълнителния директор на АСП
Цветан Васев.
МОН ще разработи модули за въвеждане
на информация за отсъствията на децата
и учениците като част от Националната
електронна информационна система за
предучилищното и училищното образование
(НЕИСПУО).
Към АСП ще бъде подавана информация
от МОН за записаните в групите
за
задължителното
предучилищно
образование, за записаните в училище, в т.ч.
записани за първи път в първи клас. МОН ще
съобщава в АСП и кои ученици са напуснали
или отпаднали от училище. Всеки месец
Агенцията ще получава данни за всички,
които имат отсъствия без уважителни
причини. Споразумението предвижда тази
информация да бъде подавана до 5-то число
на месеца за предходния месец.
АСП ще информира МОН за прекратена
или спряна помощ на ученици при отсъствия
или отпадане от училище, както и на деца
за неизвинени отсъствия или отпадане от
групите за задължително предучилищно
образование.

30% СПАД НА МИГРАЦИОННИЯ
ПОТОК КЪМ БЪЛГАРИЯ

Намаляват опитите за преминаване на
българо-турската граница
Миграционният натиск в България
намалява значително и отбелязва над 30%
спад. Това заяви министърът на вътрешните
работи в оставка Румяна Бъчварова, която
инспектира работата по ГКПП “Брегово”.
По думите й опитите за нелегално
преминаване на българо-турската граница
са намалели с 60%, в сравнение с миналата
година, съобщава Фокус.
Бъчварова обясни, че натискът на българосръбската граница е бил сериозен, тъй като
именно там са били основните опити на
мигрантите за преминаване към желана
дестинация. Тя е категорична, че тези
резултати са благодарение на добрата работа
на полицаите и граничарите.
Вътрешният министър в оставка добави
още, че инженерното съоръжение на българотурската граница е почти завършено.
“Всички комплексни мерки, които взимаме
повлияват положително на този процес”,
поясни Бъчварова.
Тя изрази надежда, че през тази година
също ще има значително намаляване на
натиска, след създадените нужни условия
и предприетите действия, присъствието
на гранично управление ФРОНТЕКС,
осигурената техника, както и допълнителното
оборудване, което ще бъде обезпечено с
европейски средства.

НОВИНИ

НАД 23 000 ДУШЕ ЩЕ
ДЕТСКАТА СМЪРТНОСТ Е НА
ЗАПОЧНАТ
РАБОТА ПО
НАЙ-НИСКОТО СИ НИВО ПРЕЗ
ТОЗИ ВЕК, ДОЧАТ ДАННИТЕ МЕРКИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО
ОТ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 2017 Г.
НАЦИОНАЛНАТА ДЕМОГРАФСКА
Над
23 000 безработни ще започнат
СТРАТЕГИЯ
работа по програми и мерки, предвидени

Демографската политика на България е ориентирана
към използване на всички реалистични възможности
за балансирано демографско развитие, подобряване
на благосъстоянието на всички социални групи в
обществото и за ограничаване на демографския натиск
от намаляването и застаряването на населението
и на работната сила върху социалните системи и
публичните финанси. В условията на демографска
криза перспективите за устойчиво икономическо и
социално развитие на страната ни са свързани в голяма
степен и с умението и възможностите да се инвестира
в развитието на човешкия капитал. Такива са изводите
от отчета за 2015 г. за изпълнението на актуализираната
Националната стратегия за демографско развитие
(2012-2030 г.). Той разглежда предприетите от
правителството и отговорните институции комплексни
мерки в 12 стратегически направления, сред които
са насърчаването на раждаемостта чрез създаване
на благоприятна за отглеждането и възпитанието на
деца среда, подобряване на репродуктивното здраве
на населението, на общото здравословно състояние на
хората и намаляване на смъртността, възприемането
на комплексен междусекторен подход за активен и
продуктивен живот на възрастните хора в добро здраве
и др.
Към 31 декември 2015 г. населението на България е 7
153 784 души, което представлява 1,4% от населението
на Европейския съюз. В сравнение с 2014 г. то е
намаляло с 48 414 души. Подобно на предходните
години, това се дължи главно на отрицателния
естествен прираст – с 44 167 души, а не на външната
миграция – 4247 души.
Като положителни тенденции през 2015 г. се
отбелязват намаляването на детската смъртност,
увеличаването на броя на сключените граждански
бракове и намаляването на разводите, както и някои
други процеси.
Детската смъртност и преждевременната смъртност
намаляват. През 2015 г. в страната са починали 434 деца
на възраст до една година, а коефициентът на детска
смъртност е бил 6,6‰. Това е най-ниската регистрирана
в страната стойност. През 2001 г. коефициентът на
детска смъртност е бил 14,4‰, през 2005 г. – 10,4‰,
а през 2014 г. – 7,6‰. Преждевременната смъртност е
намаляла от 22,4% на 21,4% в сравнение с 2014 г.
Броят на абортите намалява, показват още данните
в отчета. През 2015 г. общият им брой е бил 27 782
или с 363 по-малко в сравнение с предходната година.
Браковете се увеличават с 3124, като общият им брой
е стигнал 27 720.
През 2015 г. броят на децата, родени от непълнолетни
майки, е 3061 и спрямо 2014 г. намалява с 69 деца.
Запазва се тенденцията на увеличаване на бебетата,
родени от жени на възраст над 40 години – от 1517
през 2014 г. на 1687 през 2015 г.
Средната продължителност на живот за населението
на България за периода 2013-2015 г. е 74,5 години. В
сравнение с 2000-2002 г. тя се е увеличила с 2,6 години.
Според статистиката, мъжете у нас живеят средно по
71,1 години, а жените – по 78 години, или с 6,9 години
повече. Средната продължителност на живот е с 2,7
години по-висока за населението в градовете (75,3 г.),
отколкото за населението в селата (72,6 г.).
По отношение на вътрешната миграция най-голямо
териториално движение има по направлението градсело – 37,6 на сто.

в Националния план за действие по
заетостта през 2017 г., който беше одобрен
от правителството. Около 11 200 души
ще бъдат включени в обучения, за да
станат по-конкурентни на пазара на труда.
Финансирането е в рамките на утвърдените
средства за активна политика на пазара на
труда – 73 млн. лв.
Увеличава се трудовото възнаграждение на
младежите, включени в програма „Старт на
кариерата”, от 500 лв. на 550 лв., средствата
за наставник – от 140 лв. на 180 лв., на
младежките медиатори към общините – от
530 лв. на 580 лв. По-високи заплати ще
получават и психолозите и мениджърите
на случай по програма „Активиране на
неактивни лица”. Техните възнаграждения
ще се повишат от 550 лв. на 600 лв.
Трудовите възнаграждения на включените
в субсидирана заетост ще бъдат съобразени
с минималната работна заплата, която от
началото на 2017 г. е 460 лв. при пълен
работен ден.
Нова мярка в Плана е въвеждането
на финансови стимули, насърчаващи и
подпомагащи мобилността на безработните с
цел започване на работа. На хората, насочени
от Агенцията по заетостта към работни места
на повече от 50 км от настоящия адрес, за
период до 12 месеца ще се предоставят до
200 лв. месечно за покриване на разходи,
свързани с такси за детски ясли и градини,
наем на жилище.
Нова инициатива в активната политика
по заетостта през 2017 г. е създадената
възможност за майките (осиновителките),
които се върнат на работа преди края
на 1-годишния отпуск за бременност и
раждане, да получават 50% от полагащото
се обезщетение докато детето навърши
1 година. Досега при връщане на работа
обезщетението се спираше. Същата
възможност имат бащите (осиновителите) и
настойниците.
По регионалните програми за заетост
на 28-те области се предвижда през 2017
г. работа да започнат 4349 безработни. По
проект „Красива България“ ще се осигури
заетост на 500 души.

НАД 1000 ЛВ. СКАЧА СРЕДНАТА
ЗАПЛАТА

Ръстът на икономиката на страната ни ще
се ускори от 3,4% за миналата година до
3,6% през 2017 г. След това обаче, през 2018
г., ще се забави отново до 3,4 на сто. Това
прогнозират експертите от UniCredit Bulbank. Според техните оценки номиналният
БВП през 2016 г. е 46,5 млрд. евро, през 2017
г. ще бъде 48,6 млрд. евро, а през 2018 г. 51,1 млрд. евро.
Според Кристофор Павлов, главен
икономист на банката, ако парламентарните
избори не произведат ясно изразен завой
в посока по-дисфункционални политики,
икономиката се очаква да достигне
цикличния си пик в края на 2017 г. или
в началото на 2018 г. – приблизително
две години след останалите държави от
Централна и Източна Европа.
Експертите от Unicredit прогнозират
още, че средната заплата в България ще се
повиши през 2017 г. до 1039 лв. (533 евро),
а следващата година ще нарасне до 1125
лв. (577 евро). По данни на Националния
статистически институт средната заплата за
септември 2016 г. е била 954 лв.
Тази година потребителските цени се
очаква да отбележат ръст в размер на 1,1 на
сто, а през 2018 г. се очаква инфлацията да се
ускори до 1,6%.
Износът се очаква да запази относително
един и същ темп на ръст. През 2016 г.
повишението възлиза на 5,4 на сто, а през
тази и следващата година прогнозите са
съответно за ръст от 4,8% и 4,9%. Вносът
ускорява повишението си, като след 3,8%
ръст през 2016 г., се очаква да запише ръст
от съответно 4,2 и 5,2%.
Според анализа на UniCredit, нетните
преки чужди инвестиции (ПЧИ) възлизат
на 3% от БВП през 2016 г. Техният дял ще
се увеличава през тази и следващата година
съответно до 3,3% и 3,5%. Брутният външен
дълг пък ще намалява от 72,8% от БВП за
миналата година до 67,9% и 63,8% от БВП
съответно през 2017 г. и 2018 г.
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И КУПУВАНЕТО НА СТАЖ
ПОСКЪПНА

От тази година купуването на стаж за
пенсия струва по-скъпо заради увеличението
на осигурителната вноска за пенсия с
един пункт на 18.8% и на минималния
осигурителен доход на самоосигуряващите
на 460 лв. Така от 1 януари, ако човек иска
да си купи един месец стаж, ще трябва
да плати 86.48 лв. Миналата година един
месец осигуряване струваше 74.76 лв.
Според последната средносрочна бюджетна
прогноза през следващите две години не се
предвижда увеличаване на минималната
заплата или доходите за самоосигуряващите
се, но пък и догодина вноската за пенсия ще
се увеличи с още един пункт - на 19.9%, което
означава, че и догодина ще има поскъпване.
Затова и експертите винаги съветват хората
да си напазаруват стажа по-рано, тъй като
с годините се увеличава минималният
осигурителен доход, а с това и цената му.
През изминалата година по-малко хора
са прибегнали до тази възможност. До пет
години стаж може да си купи всеки дори и да
не му предстои скоро пенсиониране. Според
закона за осигурителен стаж се зачита
времето на обучение в университета или
за докторантура, но висшистите трябва да
платят за всеки месец. Освен това и хората,
навършили възрастта за пенсия за трета
категория, също могат да си купят колкото
стаж не им стига, но не повече от пет години.
Според последните данни на НОИ към
края на септември миналата година 3245
българи са си купили стаж, като спрямо
същия период на 2015 г. те са по-малко с
около 1000 души. Миналата година 1766
българи са се пенсионирали благодарение на
това, че са си купили стаж. Средният брой
месеци осигуряване, който не им е стигал,
е 22 месеца. Това означава, че всеки от тях
средно е внесъл в НОИ по 1645 лв., за да може
да излезе в пенсия. Броят на недостигащите
месеци е без промяна в последните години.
Новите пенсионери с купен стаж също са
по-малко от по-миналата година, когато
към края на септември са били 2365 души.
За деветте месеца на м.г. в НОИ са влезли
почти 7.6 млн. лв. от купуването на стажа.
За сравнение за цялата 2015 г. сумата е 16
млн. лв.
ИЗИСКВАНИЯ
И тази година се увеличава изискването
за стаж за мъжете и жените с по два месеца
- съответно на 38 г. и 4 месеца и 35 г. и 4
месеца. Стажът ще продължи да се увеличава
с по два месеца, докато през 2027 г. стане 40
години за мъжете и 37 години за жените.

ЖАН-КЛОД ЮНКЕР ИСКА
МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА В ЕС

Председателят на Европейската комисия
Жан-Клод Юнкер призова за въвеждане
на минимална заплата първо в страните
от еврозоната, а след това и в останалите
държави от ЕС.
“В Европа има праг на достойнство, който
трябва да се спазва. Този минимален доход
не е необходимо да бъде еднакъв във всички
страни. Това би било погрешно, уточни
виждането си Юнкер.
Той добави, че идеята за минимална
заплата трябва да е така осъществена, че
да не влиза в противоречия с принципа
за конкурентоспособност, което е едно от
опасенията на малките и средни фирми.
Председателят на комисията отправи
апела си на Конференция по европейския
стълб за социални права, организирана
от Европейската комисия в Брюксел. От
българска страна участват президентът
на КНСБ Пламен Димитров и социалният
министър в оставка Зорница Русинова.
Конференцията е част от обсъжданията на
Европейския стълб за социални права, който
трябва да се превърне в ново законодателство
за регулация на социалните права в Европа,
отчитащо новите предизвикателства пред
пазара на труда.
Дебатите около него започнаха през март
2016 година и се очаква да приключат в
началото на 2017 година, когато трябва да
бъде представена обобщената рамка на
социалния „стълб“.
След като бъде прието, това законодателство
трябва да се превърне в основен камък на
трудовото законодателство, както в Европа,
така и на национално ниво.
Становището
на
Европейската
конфедерация на профсъюзите, подкрепена
от КНСБ и изразена от Пламен Димитров
на конференцията е, че Европейският стълб
за социални права трябва да гарантира посправедлива икономика за създаване на
качествени работни места, увеличение на

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

заплатите, подобряване на съществуващите
права на хората на труда и определяне на
нови, сигурни преходи на пазара на труда,
институционална промяна, гарантираща
насърчаването на социална Европа.
Сред най-важните акценти в позицията
на ЕКП е насърчаването на увеличението
на заплатите, особено в Източна Европа,
където те са в пъти по-ниски от тези в
Западна. Според КНСБ това ще помогне
за преодоляването на т.нар. социален
дъмпинг, който позволява на компаниите
да дават различно възнаграждение на
работниците си в Източна Европа за сметка
на увеличената печалба.
Другите предложения на европейските
профсъюзи е, че трябва да се сложи край
на
дискриминационните
минимални
ставки при младите работници и да се
върви към изравняване на разликите във
възнагражденията на мъжете и на жените.

ПРЕЗ 2017 Г. БЪЛГАРИТЕ
ЩЕ РАБОТЯТ ПО-ДЪЛГО ЗА
ДЪРЖАВАТА

През настоящата
година българите
ще работят до 16ти май, за да си
платят данъците
към държавата.
Образно казано,
това е денят, в
който гражданите ще спрат да работят за
правителството и ще започнат да работят
за себе си. Датата е символична и показва
кога държавната хазна ще се попълни,
ако всичко изработено бъде незабавно
изземвано – ние я наричаме Ден на свобода
от правителството, а по-света е известна
като Tax Freedom Day.
Изследването в България се прави от
Института за пазарна икономика.
През 2017 г. българите ще изработват
средно по 261 млн. лв. за един календарен
ден[1]. В същото време консолидираните
приходи в бюджета са официално заложени
в рамките на 35.440 млрд. лева.[2] Това
означава, че през текущата година ще са
необходими почти 136 дни, за да се попълни
хазната и да се подсигурят публичните
харчове.
Има два интересни нюанса спрямо тези
136 дни, които не бива да се забравят:
- За цели 10 дни през 2017 г. европейските
данъкоплатци ще отменят българските,
което отразява предвидените над 2.6 млрд.
лв. помощи от ЕС.
- Към дните може да добавим 5 дни за
отработване, които отразяват заложения
дефицит от 1.3 млрд. лв. по консолидираната
фискална програма;
Най-много дни през 2017 г. ще се работи,
за да се попълнят приходите от ДДС – 34
дни. За приходите от акцизи ще са нужни
малко над 19 дни. За осигуровките ще е
нужен пълен месец – 22 дни за социално
осигуряване и 9 дни за здравно. Приходите
от подоходните данъци ще се попълнят за
12 дни, а тези от корпоративни данъци – за
близо 8 дни. Други 8 дни ще се работи, само
за да се платят държавните и общински
такси.
През последните години се наблюдава
устойчива тенденция датата да идва
все по-късно, което означава, че реално
изземваното от данъкоплатците нараства.
След 2009 г. на практика липсват каквито и
да е добри новини за данъчното облагане.
Тъкмо обратното - данъчната тежест
постепенно нараства - както по отношение
на националния бюджет, така и на
общинско ниво и в осигуряването. Единият
от примерите тази година е увеличението
на осигурителната вноска за пенсии, която
бърка в джоба на работещите българи.
Сметката разпределя тежестта върху
абсолютно всички български граждани
(включително деца, пенсионери и т.н.),
но именно работещите понасят в найголяма степен тежестта на бюджета. За
работещите българи данъчната тежест е
близо 50%, тоест за тях денят на свобода
от правителството идва чак в първите дни
на юли. Сега всеки сам може да изчисли
своите данъци на специализираната
страница “Моите данъци” – www.kolkodavam.bg.
[1]
Използваме
прогнозата
на
Министерството на финансите за БВП
на страната за 2017 г. и го разпределяме
равномерно за всички 365 дни от годината.
[2] Консолидираните приходи включват
всички публични приходи за 2017 г., в
т.ч. приходите по държавния бюджет,
бюджетите на ДОО и НЗОК, както и
приходите в общинските бюджети.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

М. ФЕВРУАРИ

До 5-ти февруари:
ЗДДФЛ
1.Издаване на служебна бележка за доходите от трудови
правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ
(образец 1) от работодатели, които към 31 декември на
предходната година са работодатели по основното трудово
правоотношение на съответните работници/служители,
когато разликата между годишния данък за доходите от
трудови правоотношения и авансово внесения не е удържана/
възстановена до 31 януари на текущата година.
До 10-ти февруари:
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 февруари:
ЗДДС
1.Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни
регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период месец януари.
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 януари
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат
декларации - пристигания/изпращания за месец януари 2017
г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за
неподаване на месечни декларации за януари 2017 г.
До 15-ти февруари
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални
устройства за разчетени фискални памети през месец януари
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 януари
До 20-ти февруари
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат
декларации - пристигания/изпращания за месец януари 2017
г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало
текущо задължение.
До 25-ти февруари
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан
през месец януари 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 януари, когато пълният размер
на начислените от работодателя доходи от трудово
правоотношение за този месец не е изплатен до 25 февруари.
3. Внасяне от работодателя по основното трудово
правоотношение към 31 декември на предходната година
на данъка, удържан при годишното облагане на доходите от
трудови правоотношения по реда на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ.
До 28-ми февруари
ЗМДТ
Подаване на декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ от предприятия
при промяна на отчетната стойност на недвижими имоти,
настъпила към 31 декември на предходната година.
ЗДДФЛ
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. януари.

ОБЩИНСКИ НОВИНИ
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Председателят на Синдиката на
българските учители Янка Такева
в интервю за Агенция „Фокус“, във
връзка с проблемите в средното
образование.
Г-жо Такева, преди дни цял клас
от столично училище не влезе в
час по инициатива на родителите,
заради системен тормоз от страна
на едно от децата. Отново ставаме
свидетели на агресия в училище
между съученици, как трябва да се
реагира в такива ситуации?
В такива ситуации директорката
г-жа Арнаудова, заедно с целия
екип, са реагирали много правилно.
Първо, те са се опитали да работят
със семейството, с детето, но понеже
семейството много трудно се поддава
на работа, се е стигнало до тези
много неприятни неща – да реагират
родителите на останалите ученици,
защото знаете какви са техните
разкази. Аз смятам, че това, което е
направила директорката, да уведоми
Националната агенция за закрила на
детето още през ноември, там се крие
разковничето, защото те до днешна
дата не са й отговорили. Те до днешна
дата не са отишли в училището,
за да окажат помощ и съдействие.
Аз смятам, че в такива ситуации,
училището не може да бъде оставено
само. В краен случай се намеси
министерството на образованието.
То е информирано от г-жа Кастрева,
началник
на
регионалното
управление, информирано е от
директорката. Надявам се до няколко
дни проблемът да бъде решен.
Каква е тенденцията - засилва
ли се насилието, тормозът в
училищата между съученици през
последните години?
Моята практика показва, че поне
аз, всеки ден получавам такива
оплаквания от учители. Така че,
имаме такива случаи. Аз проведох
разговори преди месец и половина
с новия директор на Националната
агенция за закрила на детето, поради
това, че когато ние, учителите, търсим
подкрепа от агенцията, те обикновено
не търсят първоизточника на
проблема, а създават проблеми на
учителите и на директорите. Защото
най-лесно е да се набедят учителите и
училището. Вие много добре знаете,
че разковничето на всички проблеми
тръгва от семейството.
Смятате, че първоизточникът на
такива проблеми е семейството?
Семейството трябва да помогне на
училището, на социалните служби,
на Агенцията за закрила на детето,
защото, след като има такова насилие,

значи има проблем на възрастовото
насилие на детето.
Какви мерки могат да бъдат
предприети според Вас?
Първото нещо, което, според
мен, трябва да се направи, е всички
ресурсни учители трябва да работят
в училище и по всяко време на
денонощието, така да се каже. А ние
какво правим – ресурсният учител
стои в центъра за личностна подкрепа
и развитие на детето, работи по 1 час,
а 1 час работа с такива деца, които
имат хиперактивно поведение или
ментални увреждания, нали знаете,

че чудеса не се случват?
Формата на финансиране на
училищата
чрез
делегирани
бюджети
не
насърчава
ли
индиректно насилието в училище,
като демотивира ръководствата
на
учебните
заведения
да
наказват, изключват и преместват
проблемните деца, защото това
би
намалило
постъпващите
средствата за училището?
Точно с децата със СОП (специални
образователни потребности), такъв
проблем няма. Но има проблем в
училище, провокиран от делегираните
бюджети, за конкуренция между
училищата, за търпимост към деца,
които имат некоректни поведения
спрямо съучениците и учителите
си. Бюджетите, които се формират
само и единствено на брой ученици
са пагубни, от гледна точка и на
дисциплина, и на доверие между
педагогическата колегия. Затова, ние,
като синдикат, предлагаме години
наред, че делегираният бюджет, като
начин на финансиране, трябва да
остане в българската образователната
система, но трябва да се смени
философията на делегирания бюджет,
за да нямаме именно такива неща –
директорът или който и да е, да вижда
във всяко дете само парите.
Осигурени ли са психолози във
всички училища. Оказват ли
въздействие върху поведението на
проблемните ученици?
Да, така е. Почти във всички
училища, с изключение на малките,
които не могат да си позволят
надуване на щата, има психолог. Но
имайте предвид, че, освен менталните
проблеми на децата със СОП, всички
останали проблеми и педагогически.
Затова в училище не трябва да работи
само и единствено психолог. Там
трябва да има логопед, социален
работник, педагогически съветник и
т.н. Защото проблем в поведението
на едно такова дете, може да бъде не

само от психологическа гледна точка.
Може да бъде от много други гледни
точки, а психологът не може да го
хване. Обикновено психологът вижда
пациенти в децата, затова и родителите
странят от това да признаят, че детето
има проблем. Защото не се вижда
истинският проблем, а се вижда
заболяване. Детето не е пациент
на психолозите. Дете, което има
проблем, проявява някакво насилие.
Това е педагогически и социален
проблем.
Слаб ли е интересът на младите
хора към учителската професия и
това ли е причината за нарастването
на средната възраст на учителите?
Представете си, че вие сте
млад учител, току що завършил
университета,
и
тази
година
постъпвате в училище и в класа ви
се пада едно такова дете. Вие ще
избягате от училище и ще избягате
без да се обръщате и никога повече
няма да влезете. Защото няма кой
да ви помогне, освен директора и
учителите в училище. Защото другите
институции – АЗД и социалните
служби, които трябва да работят с
ученика, трябва да работят с детето
и родителите, тях ги няма. Ето,
директорката на 19-о училище – от
месец ноември е написала писмо до
двете институции, до ден днешен,
до 11 часа днес, нямаше отговор от
тези институции. Какво са правили 2
месеца?
Колко голяма е опасността след
години да няма кой да преподава
на учениците?
Много голяма. Само след 6 години

в българската образователна система
ще липсват 6000 учители. Тогава
сигурно ще идват по домовете да ни
молят да влезем в час.
За кои предмети има най-голяма
липса на кадри?
Физика,
химия,
биология,
чуждоезиково обучение, начални
учители.
Засега
се
държат
българиците. Няма математици,
няма информатици.В цяла България
има 600 учители по физика.
След 2 години половината от
тях излизат в пенсия. Какво ще
правим с природоматематическите
дисциплини?
Обществото
и
политиците не си дават сметка. Като
казвам политиците, имам предвид
министерството на образованието.
Нямат абсолютно никаква кадрова
политика, за кадрово обезпечаване
на системата с учители с ръководни
кадри. Ето защо, СБУ апелира да
се направи план за поетапното
пенсиониране на учителите, което е
много важно, защото пенсионираните
учители много трудно се връщат
в клас. Да се направи много добра
политика за кадрово обезпечаване
с учители, които са завършили
точно това, което трябва да работят.
Всяко едно общество, което уважава
себе си и иска децата му да имат
успех в живота, трябва да подкрепи
изключително много политиките,
които развива СБУ. А тези политики
са дошли от предложенията на
българския учител и директор.
Източник: Агенция Фокус

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 03.02.2017 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
Телефон за връзка: 0751/61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1
1
1

Учител по практическо обучение
Учител английски език
Организатор, обработка на
производствена линия

Висше образование
Висше образование
Висше, средно с владеене на
английски език

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
- 90 МЕСТА
10
3
1
4
1
7
3
2
6
1
2
8
2
6
1
3
30

Шивачи
Шивач на обувки
Машинист,еднокофен багер
Работници за сглобяване на
детайли
Общ работник, промишлеността
Гладач, преса
Опаковчици
Общ работник
Чистач, хигиенист
Домакин
Машинни оператори, шиене
Продавач-консултант
Работнници за спомагателни
дейности
Кроячи
Бармани
Сервитьори
Шивачи на мъжко и дамско
облекло

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

