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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

ОБЩИНА
ГЪРМЕН
Е
НОСИТЕЛ КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА: „КАК
НА ТАЗГОДИШНОТО ОТЛИЧИЕ ЗА БИХ ПРОМОТИРАЛ ЕВРОПА, АКО БЯХ
“НАЙ-ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ ПОСЛАНИК НА ЕС”
Фондация „Бълграска Памет” обявява
конкурс на тема „Как бих промотирал
ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ ЗА 2016
Европа, ако бях посланик на ЕС”. В
конкурса могат да се включат ученици от 9-12
ГОДИНА“
клас, обучаващи се в училища на територията

на общините Гърмен, Якоруда, Белица, Сърница, Сатовча, Гоце Делчев,
Доспат, Хаджидимово, Тервел, както и от училища изучаващи български
език в Република Молдова, Република Украйна, Република Сърбия и
Република Македония.
Крайният срок за изпращане на есетата е 01.03.2017 г. на електронен
адрес info@bgmf.eu като задължително текстовете трябва да бъдат във
формат MS Word. Посочва се и име, клас, училище, населено място и
телефон за обратна връзка с ученика.
За финалистите в конкурса предстои участие в XX Пролетен семинар
на тема „България
2017 – 10 години
част от Европейския
съюз, период на
предизвикателства,
възможности
и
научени уроци” в
рамките на проект
„Силна национална
идентичност
–
силна европейска
идентичност”,
който ще се проведе
в периода 10-14
април, 2017 г. в гр.
Варна.

На 16.02.2017 г. списание „Туризъм и отдих“ връчи за четиринадесети
път по време на ХХХIV-та Международна туристическа борса „Ваканция
и СПА Експо“ традиционните „Златни призове“ за 2016 година на
лидерите допринесли за развитието на туризма в България.
Община Гърмен е носител на
тазгодишното отличие „Златен
приз“ за „Най-динамично развиваща
се туристическа дестинация за 2016
г.“ Отличието бе прието от Кмета
на община Гърмен – г-жа Минка
Капитанова, която благодари на
списание „Туризъм и отдих“ за
присъдената награда, благодари и
на всички инвеститори в община
Гърмен, които помогнаха общината
да се превърне в една модерна
туристическа дестинация за СПА и
селски туризъм“ .
„Ваканция и СПА Експо“ е наймащабния туристически форум
в България, предназначен за
професионалисти и широка публика.
През 2016 година участие в него
взеха над 380 фирми от 22 страни и
България.
Организатор на изложението
е ПРИМ ЕКСПО и се провежда
под патронажа на Министерство
на туризма, в партньорство със Столична община, БТК, БХРА, БАТА,
АБТТА, БУБСПА, Софийски съвет по туризъм.

11 СА ФИРМИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА ИЗКУПУВАТ
СУРОВ ТЮТЮН

Министерство на земеделието и храните (МЗХ) публикува регистър
на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров
тютюн. Фирмите, които отговарят на чл.16д, ал.1 от Закона за тютюна,
тютюневите и свързаните с тях изделия, са общо 11.
Напрежението в сектора обаче продължава да расте, заради неизкупения
тютюн от реколта 2016 г. Във връзка с това, до момента Национална
асоциация на тютюнопроизводителите (НАТ-2010) е изпратила три
писма, с молба за провеждане на консултативен съвет по тютюна,
на който да бъдат обсъдени всички належащи въпроси. В отговор на
тревогите на браншовците, министърът на земеделието и храните проф.
д-р Христо Бозуков, потвърди, че съветът ще се проведе през фервуари
и въпреки това, че до края на месеца остават 8 работни дни, датата все
още не е ясна. Тютюнопроизводителите настояват до края на месец
февруари да бъде свикан съвета по тютюна, като в рамките му, бъдат
разпредели ставките за преходна национална помощ по сортови групи.
Браншът изказа и притеснение относно старта на новата стопанска
година и помоли плащането на средствата за преходна национална
помощ да се осъществи през месец март. От своя страна проф. Бозуков
увери, че средства са осигурени и ще бъде направено всичко възможно
тютюнопроизводителите да ги получат до края на следващия месец.
Име/наименование Седалище и адрес
Адрес на обектите и/
на лицето
на управление/тел., или съораженията
факс, ел. адрес
“Секе Кърджали“ ЕООД гр. Пловдив, ул.”Д-р
Г.М.Димитров” №5

гр. Момчилград,
Промишлена зона

“Сокотаб“ ЕООД

с. Радиново 4240, обл.
Пловдив

с. Радиново 4240, обл.
Пловдив

“Митко ЧаушевВирджиния 94“

с.Дълбок Извор,Първомай гр. Първомай

ЕТ “Нури Хаджиюсеин“

с. Златовръх, Асеновград

гр. Първомай, кв. Дебър

ЕТ"БАРБАРОС МЮМЮН АХМЕД"

гр. Първомай, ул."Ст.
Стамболов"

гр. Първомай

"МЕРИЧ ИМПЕРИАЛ
ТАБАКО" ЕООД

гр.София, бул.
Симеоновско шосе" 110Б

гр. Първомай, ул."Ст.
Соколов" 68А

"ПЪРВОМАЙ БТ" АД

гр. Първомай, ул."

гр. Първомай

"НОРД ТАБАК" АД

гр.Шумен , ул." Любен
Каравелов" № 27

с.Китанчево, общ. Исперих

"МИССИРИАН
БЪЛГАРИЯ" АД

гр.Шумен , ул." Любен
Каравелов" № 27

с.Черничево, общ.
Крумовград

"ПЛЕВЕН БУЛГАРТАБАК" ЕАД

с. Ясен, общ. Плевен

с. Ясен, общ. Плевен

"ДАЧЕВ" 2012" ЕООД

с. Сатовча, ул. "Васил
Даракчиев"

с. Мусомище, общ. Гоце
Делчев

Източник fermer.bg
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МОН ЩЕ ПРОМЕНИ
МЕТОДИКАТА ЗА ПРИЕМ
В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ
УЧИЛИЩА

Министерството на образованието и
науката ще промени методиката за прием в
държавните висши училища. До 20 април
т.г. правителството ще утвърди конкретните
бройки за отделните университети и
размера на субсидията по професионални
направления.
Това обяви министър Николай Денков след
среща с ректорите на 13-те висши училища,
които обучават в хуманитарни направления.
В разговора се включи и председателят на
Съвета на ректорите проф. Любен Тотев.
През миналата година с Постановление
на Министерския съвет №64 от 25 март
2016 г. беше намален приемът в редица
професионални направления, включително
и в част от хуманитарните. Целта на
този нормативен акт беше да намали
дисбалансите в тези професионални
направления, чиито студенти не използват
висшето си образование, след като завършат.
Рейтинговата система на университетите
показва, че едва един от всеки трима
абсолвенти на някои
хуманитарни
направления работят по специалността
си. Ето защо при определянето на приема
МОН ще вземе предвид реализацията на
студентите.

„Като база ще използваме данните от 2015
г. Ако тогава е имало 50% реализация на
завършилите студенти, но междувременно
през следващата година заради намален
интерес броят на приетите е намалял
наполовина, няма да съкращаваме повече
- очевидно системата се е саморегулирала.
Ще продължим да регулираме системата
само там, където тя не е успяла да се
саморегулира“, увери министър Денков.
В същото време обаче държавата няма
да позволи броят на приеманите студенти
в което и да е направление да падне под
критичния минимум. За намирането на
баланс МОН ще работи заедно със Съвета
на ректорите.
„Във висшето образованието трябва да
има баланс между всички професионални
направления по отношение както на броя
студенти, така и на финансирането. Само
по този начин висшето образование ще
изпълнява основната си функция - да
осигурява висококвалифицирани кадри за
икономиката и обществото“, категоричен е
проф. Денков.
Той припомни, че от 1 януари 2017 г.
субсидията за един студент в хуманитарно
направление е увеличена с над 15% - от
1108.80 на 1282.05 лв.

НОВИНИ

НАД 10 000 СТУДЕНТИ ЩЕ ПОЛУЧАТ
ЕВРОПЕЙСКИ СТИПЕНДИИ

Над 10 000 студенти от всички висши училища ще
получат европейски стипендии през зимния семестър
на академичната 2016/2017 г. Парите в размер на 6
млн. лв. се отпускат от Европейските структурни и
инвестиционни фондове чрез ОП „Наука и образование
за интелигентен растеж“.
7897 студенти от приоритетни професионални
направления ще бъдат финансово подкрепени за
много добър успех. Те ще получават по 120 лв. в
продължение на пет месеца. Целта на тези стипендии
е да се стимулира обучението на специалисти, за
които има сериозен и дългосрочен дефицит. Средният
успех на студентите, одобрени за този вид европейска
стипендия, е 5,39.
Най-много класирани кандидати за стипендии за
успех през този семестър има от специалностите
„Предучилищна и начална училищна педагогика“ –
230 студенти, „Компютърни системи и технологии“
- 223, „Ветеринарна медицина“ – 205, „Архитектура“
- 199 и „Начална училищна педагогика с чужд език“ 168.

Отделно от това 2793 студенти ще получат по 200 лв.
еднократно за специални постижения. Тези стипендии
се отпускат за участие в научни, изследователски
или практически разработки. Един студент може да
кандидатства и да получи до три стипендии от този
вид. Целта на тези стипендии е да се стимулират
студентите да развиват своя практически и творчески
потенциал извън задължителните изисквания по
учебен план. Средният успех на студентите със
стипендии за специални постижения е 5,56.
Най-многобройни сред отличените със стипендии
за специални постижения са бъдещите медици – 452,
юристи – 407, медицински сестри – 142, финансисти –
91, архитекти – 87.
Европейските стипендии са част от проект
„Студентски стипендии - фаза 1“, който се изпълнява
от Министерството на образованието и науката по
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014-2020. Те допълват и подобряват създадените
по националното законодателство възможности за
стимулиране на студентите със средства от държавния
бюджет. За разлика от тях с парите от ЕС могат да
се отпускат стипендии и награди и на студентите в
частни висши училища.
Кандидатстването става чрез интернет страницата
на проекта http://eurostipendii.mon.bg. На същото
място е обявено и класирането за зимния семестър на
учебната 2016/2017 г.
Следващата кампания за кандидатстване по проекта
се очаква през април 2017 г. - след началото на втория
семестър на тази академична година.

КНСБ НАСТОЯВА ЗА ПОЕТАПНО
УВЕЛИЧЕНИЕ НА МИНИМАЛНАТА
ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2018-2020
ГОДИНА

КНСБ ще настоява
пред
служебния
кабинет за ревизия
на
тригодишната
бюджетна прогноза
и
за
поетапно
увеличение
на
минималната
работна заплата през
периода 2018-2020
година. Това каза на
пре сконференция
днес лидерът на синдиката Пламен Димитров след
заседание на Изпълнителния комитет на КНСБ, на
което са били формулирани исканията на синдиката
към служебния кабинет и към президента Радев.
От Конфедерацията очакват среща с премиера през
тази или следващата седмица, за да бъдат обсъдени
предложенията на КНСБ.
По думите на Димитров постиженията на кабинета
“Борисов” за увеличението на минималното
възнаграждение трябва да продължат, защото въпреки
нарастването на МРЗ за периода 2015-2017 година със
120 лева, тя остава най-ниска в ЕС. За сравнение в
Румъния е около 317 евро.
От КНСБ очакват да бъде приет скоро механизъм
за формиране на минималната заплата, какъвто
и приоритет беше заявен от служебния социален
министър Гълъб Донев.

От КНСБ искат още скоро да бъде
свикан Националния съвет за тристранно
сътрудничество и да бъде поставено началото
на планиране на работата на съвета.
Служебният
кабинет
да
замрази
концесията на летище София, за да бъдат
предотвратени рисковете от накърняване
на националните интереси и възникване на
социално напрежение, настояват от КНСБ.
От Конфедерацията очакват и цялостен
преглед на състоянието на БДЖ, за да се
види доколко са сработили мерките за
оздравяване. Предприемане на спешни
мерки за оздравяване на енергийния
сектор и постигане на баланс по цялата
верига на електропроизводството очакват
още от КНСБ. Синдикатът настоява и за
разработване на ефективен пакет от мерки за
борба с енергийната бедност, който включва
и дефиницията й.
Според КНСБ отдавна е дошло и времето
за
предефиниране
на
делегираните
бюджети в средното образование с цел
равнопоставеност при финансирането на
образователните институции. Председателят
на СБУ Янка Такева отбеляза, че са направили
предложения за усъвършенстване на
механизма на делегирания бюджет, тъй като
не може той да се определя само по показател
брой деца. От синдиката настояват да има
три основни компонента и да не допуска
да се правят капиталови разходи и парите
да отиват за допълнителни пристройки,
вместо за работни заплати и повишаване на
квалификацията на учителите. Учителският
синдикат иска още дуалното образование да
се развива като втори шанс за учениците,
отпаднали от образователната система.
КНСБ настоява още да се дефинира
нормативно, че в цените на клиничните
пътеки, финансиращи лечебните заведения
за болнична помощ, са включени разходи за
пряката дейност, а всички останали разходи
/капиталови, ремонти, данъци, такси/ се
финансират от собственика.

МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ФИРМИ
В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИМАТ
ДОСТЪП ДО 40 МЛН. ЕВРО

Европейският
инвестиционен
фонд
(ЕИФ) и Националният гаранционен
фонд (НГФ) подписаха споразумение, с
което се осигуряват допълнително 40 млн.
евро финансиране за малките и средните
предприятия в България по програма
COSME на Европейската комисия.
Средствата се осигуряват с подкрепата
на Европейския фонд за стратегически
инвестиции (ЕФСИ), който стои в основата
на Инвестиционния план за Европа
(План “Юнкер”), съобщи пресслужбата
на Представителството на ЕК в София,
цитирана от БТА.
ЕИФ осигурява гаранционна линия в
размер на 20 млн. евро, с която НГФ ще
подкрепи финансиране за 40 милиона
евро към малките и средните предприятия
в България, изпитващи затруднения при
осигуряване на изискваните обезпечения.
Очакванията са през следващите три години
от споразумението да се възползват 330
български предприятия.
“Очаквам да чуя историите на предприемачи
и хората, за които е осигурена заетост в
България с подкрепата на Европейския фонд
за стратегически инвестиции”, коментира
заместник-председателят на Европейската
комисия и комисар по работни места, растеж,
инвестиции и конкурентоспособност Юрки
Катайнен.
Според главния изпълнителен директор на
ЕИФ Пиер Луиджи Джилиберт подкрепата
за малките и средните компании е от
изключително значение за европейските
икономики.
Европейският
инвестиционен
фонд
(ЕИФ) е част от Групата на Европейската
инвестиционна банка. Основната й мисия
е да оказва подкрепа на микро-, малкия и
средния бизнес, като му помага в достъпа до
финансиране. Националният гаранционен
фонд (НГФ) е създаден през 2008 г. като част
от Групата на Българска банка за развитие с
мисия да подпомага достъпа до финансиране
за българските малки и средни предприятия.
До момента с посредничеството на 22
търговски банки е подкрепил повече от 5
хил. компании да получат финансиране за
над 600 млн. евро.
Инвестиционният план за Европа е
насочен към създаване на работни места
и подпомагане на растежа. Проектите и
споразуменията, одобрени за финансиране
до момента, се очаква да мобилизират над
164 млрд. евро в 28-те страни членки и да се
подкрепят повече от 385 хил. малки и средни
предприятия.
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КАМПАНИЯ ПО
ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НА
ЗЕМЕДЕЛЦИ ПРОДЪЛЖАВА
ДО 28 ФЕВРУАРИ

Бенефициентите по ПРСР също трябва да
извършат своята пререгистрация до края на
месеца
Кампанията по пререгистрацията на
земеделските стопани за 2016-2017г.
продължава до 28 февруари 2017 г. Стопаните,
които решат да не се пререгистрират, губят
правото си да кандидатстват за финансово
подпомагане по схемите за директни
плащания за кампания 2017.
Заверените документи в общинските
дирекции по местонахождения може да
се представят в Областната дирекция
„Земеделие“ лично от земеделския стопанин,
чрез пълномощник или по служебен път.
Бенефициентите, участващи по Програмата
за развитие на селските райони (ПРСР) също
трябва да извършат своята пререгистрация в
рамките на 28 февруари.
Дни
преди
крайния
срок
във
Великотърновско са се пререгистрирали
1300 от общо 2800 земеделски стопани.
В Добричко 3100 от общо 4200, а в Стара
Загора 2300 от общо 4100. В Русе 1564 от
2800 стопани са пререгистрираните стопани,
а в София-област само една трета от общия
брой земеделци до момента са решили да
се пререгистрират, съобщиха от областните
дирекции „Земеделие“.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

не членуват никъде, което представлява
известно намаление в сравнение с предишни
години. Най-много са включилите се в
спортни клубове (14,5%), следвани от
младежите, участващи в благотворителни/
хуманитарни
организации.
Според
резултатите от национално представително
проучване сред младите хора в страната,
причините за това са недостатъчното
популяризиране на тези организации сред
групите, за които са предназначени, както
и липса на заинтересованост на младежите
да участват в подобни форми на граждански
инициативи.
Годишният доклад е изготвен от
администрацията на Министерството на
младежта и спорта на базата на събрана
и анализирана информация, подадена от
централните и местни органи на властта,
данни от Националния статистически
институт, Евростат, както и други
национални и международни проучвания,
реализирани в отчетния период. Специално
за целите на доклада са използвани данни
от национално представително проучване
сред младите хора в страната, проведено
в рамките на Междинната оценка на
въздействието на Национална стратегия за
младежта (2010-2020) от агенция ЕСТАТ.

ТОВА СА НАЙ-НОВИТЕ
УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ

За да могат да се възползват правото
си на пенсионно възнаграждение за
осигурителен стаж и възраст през 2017
година всички лица е необходимо да са
натрупали определен осигурителен стаж и
да са навършили минималната пенсионна
възраст.

ТЕНДЕНЦИЯ КЪМ
НАМАЛЯВАНЕ НА
МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА
ОТЧИТА ГОДИШНИЯ
ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА

Положителна
тенденция
към
намаляване
на
младежката
безработица
е
отчетена
в
одобрения
от
правителството
Годишен доклад
за младежта за 2015 година. Коефициентът на
безработица за младежите от 15 до 29 години
е 14,4%, което е с 3,3 процентни пункта пониско спрямо 2014 г. Заетостта пък нараства
с 1,2 п. п. до 39,2 на сто, което е в синхрон
с активния процес на прилагане на мерки и
политики от страна на институциите.
Годишният доклад представя информация
за социално-икономическото положение на
младежите и предприетите мерки за тяхното
развитие от страна на държавните институции
и местните власти. Информацията покрива
деветте основни приоритетни области в
Националната стратегия за младежта (20142020) и отчита изпълнението и напредъка
съобразно 21 ключови индикатора, част
от които са заетостта и безработицата при
младите хора, напусналите образователната
система, професионалното ориентиране
и реализация, младите хора в малките
населени места и селските райони и др.
През 2015 г. значително е нараснал броят и
капацитетът на постоянните социални услуги
за младежи в неравностойно положение,
а също така и размерът на отделните за
целта финансови средства. В края на 2015 г.
общият брой социални услуги в общността,
включително от резидентен тип, е 1223 с
капацитет 19 037 места. В сравнение с 2014
г., броят на услугата се е увеличил с 382, а
капацитетът е с 1070 места по-голям.
По отношение на здравословния начин на
живот и практикуването на спорт са отчетени
добри резултати – над една четвърт (29,2) от
българските младежи се занимава често със
спорт (два пъти седмично), 51,8 – един-два
пъти месечно, а едва 19% заявяват, че не са
спортували никога.
По отношение на гражданската активност
и в частност участието на младежите в
различни организации, 73% заявяват, че

Условията
за
придобиването
на
гореспоменатото право могат да се
проследят на таблицата по-долу.
Освен това, е необходимо да се
има предвид, че след 31 декември
2037 г. пенсионната възраст ще бъде
обвързана и с увеличаването на средната
продължителност на живота. Освен
това, правото да се присъди пенсионно
възнаграждение не може да се погаси по
давност.
Това ще рече, че българските граждани,
покрили през изминалата 2016 г.
необходимите условия за придобиването на
право на пенсия за стаж и възраст, ще имат
възможността да се пенсионират и през
2017 година, както и през следващите, без
значение дали условията за пенсионирането
са променени, или не.
Когато българските граждани по една или
друга причина не могат да покрият право
на пенсия съгласно условията, посочени
по-горе, те получават възможността да
се пенсионират за осигурителен стаж и
достигната възраст, когато навършат 66
години за двата пола и минимум 15 години
реален осигурителен стаж (това може да се
провери в таблицата по-долу).

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.

Българските граждани, имащи нужния изискуем
осигурителен стаж, посочен в чл. 68, ал. 2 от КСО, могат
по тяхно желание да се пенсионират до 12 месеца порано от изискуемата та възраст, посочена в чл. 68, ал. 1.
Добре е да се има предвид, че пенсиите се отпускат
от датата на подаване на заявлението и се превежда
пожизнено, като размерите й се намаляват с 0,4 %
за всеки месец, който недостига до навършването от
лицето на възрастта, посочена в чл. 68, ал. 1.
Българските граждани, на които са отпуснати пенсии
за осигурителен стаж и възраст в намалени размери,
нямат правото да получат пенсии по чл. 68, ал. 1, 2 и 3
от Кодекса за социално осигуряване (чл. 68а от КСО),
информира zajenata.bg.
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НОВИНИ

ЕВРОПАРЛАМЕНТА ПРИЕ ТЪРГОВСКОТО
СПОРАЗОМЕНИЕ С КАНАДА (СЕТА)

ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДИРЕКТНО ПОДПОМАГАНЕ
НА ПЛОЩ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 1 МАРТ
Крайният срок за подаване на заявленията е 15 май 2017 г.

Разяснения по кампания`2017 за подаване на заявления за директно
подпомагане на площ публикува министерството на земеделието и
храните (МЗХ), съобщиха от ведомството.
Заявленията за подпомагане през 2017 г. ще се приемат от 1 март до 15
май. Заявяването може да се извърши в общинската служба по земеделие
по местонахождение на площите, или по постоянен адрес на физическото
лице, или по адрес на управление на юридическите лица и едноличните
търговци.

Отпадат визите за Канада и се премахват 98 процента от митата
Европейският парламент (ЕП) ратифицира търговското споразумение
между ЕС и Канада (CETA/ВИТС: Всеобхватно икономическо и търговско
споразумение), съобщи в Туитър европейският комисар по търговията
Сесилия Малмстрьом.
Споразумението беше договаряно цели седем години.
С подписването му ще бъдат изпълнени условията за отпадане на визите
за Канада за граждани на България и Румъния от края на тази година.
Спогодбата трябва да премахне близо 98% от митата между Евросъюза
и Канада, да увеличи двустранната търговия с около 20 на сто и да
повиши инвестициите.
Критици обаче смятат, че тя ще доведе до институционален хаос в
Общността заради въвеждането на нови правила и институции със спорни
механизми на действие. Редица организации го определиха като като
След 15 май 2017 г. стопаните могат да подават нови заявления, но със
крачка назад за справяне с някои от най-големите кризи в света и няма санкции в размер на 1% върху одобрената сума за подпомагане за всеки
да направи нищо, за да подобри живота на мнозинството от гражданите ден закъснение при подаване.
Важно е да се знае, че до 31 май, могат да се извършват корекции по
в двата региона.
вече подадените заявления, без санкции. След тази дата до 9 юни, също
се примат корекции в площите, както и промени свързани с добавяне на
нови схеми/мерки и площи/животни, но за тях ще се налага санкция от
1% от сумата за подпомагане, за всеки ден просрочие.
За да кандидатствате за подпомагане трябва да сте регистриран
земеделски стопанин, действителен ползвател на площите и/или
животните, които се посочват за подпомагане, площите да стопанисват
подходящо, съобразно начина им на трайно ползване, както и да са
приведени в добро земеделско състояние.
Източник fermer.bg

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 17.02.2017 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
Телефон за връзка: 0751/61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

Противници на СЕТА се събраха пред сградата на ЕП, за да протестират
срещу ратифицирането на споразумението.
Всеобхватно икономическо и търговско споразумение (CETA/ВИТС)
дава на чуждестранните инвеститори трайни, дълбоки и приложими по
правен път права, които им позволяват да претендират стотици милиони
от правителствата, ако последните въвеждат социални, здравни или
екологични мерки, които засягат печалбата на компаниите.
След днешното гласуване споразумението трябва да бъде ратифицирано
от националните и регионалните парламенти на страните-членки.
В предизборната си кампания президентът Радев заяви, че ще даде на
Конституционния съд сделката с Канада и не изключи възможността
ратификацията да бъде гласувана на референдум.

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
- 80 МЕСТА
7
3
21
1
1
3
2
4
1
1
2
1
6
1
26

Шивачи
Шивач на обувки
Гладачи
Машинен оператор, банциг
Общ работник, промишлеността
Гладач, преса
Секач
Общ работник
Чистач, хигиенист
Домакин
Машинни оператори, шиене
Куриер
Кроячи
Сервитьори
Шивачи на мъжко и дамско
облекло

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

