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ОБЩИНСКИ НОВИНИ
90 ГОДИНИ СВЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ В С. ДОЛНО ДРЯНОВО
24-ти май, освен
празник на българската
просвета и култура и на
славянската писменост,
е и един специален
празник за ОУ “Христо
Ботев“, което на този
ден отбеляза 90 години
светско образование в
с. Долно Дряново.
Началото
на
светското образование
е
поставено
през
учебната
1926/1927
година. Първият учител
е бил Йордан Митев Атанасов от с. Катрище, обл. Кюстендилска. Според
написаното в летописната книга, първоначално е нямало училищно
помещение. За такова използвали една стая при „турската джамия“,
която била „ниска, тясна и тъмна“ и не отговаряла съвсем на хигиенните
условия. Но в рамките на един месец - 20.10.1926 г. до 20.11.1926 г., е
направено ново помещение. Всичко това става с изключителната помощ
на хората от селото, които са дали за направата на училището „дъски,
врати , прозорци, стъкла, пирони, тикли, дървета и пр.” Краят на първата
Училището в с. Долно Дряново 90 години осъществява една благородна
учебна година се чества на 24.05.1927 г. И така вече 90 години.
мисия - с грижа, любов и всеотдаен труд да определя бъдещето на
поколения деца, да изгражда пълноценни млади хора, отговорни към себе
си и полезни на обществото.

То винаги е било както образователно, така и културно средище.
А празниците са неразделна част от неговия богат и разнообразен
90 години строителите на храма на знанието – директори, учители и живот. Заслужени са похвалите за бившите и настоящи учители, които
служители, даряват учениците със знания и обич, мъдрост и въображение, с усилията, енергията и професионализмът си, развиват училищните
възпитават ги в дух на толерантност и етичност.
традиции и дават възможност за
изява на учениците.
По случай юбилеят, учениците и
учителите от ОУ “Христо Ботев“
с. Долно Дряново, организираха
богата
празнична
програма
с
различни
артистистични
превъплащения от страна на

учениците. Освен многото
бивши учители, официални
гости на празника бяха
и кметът на общината г-жа Минка Капитанова, и
председателя на общинския
съвет - г-н Исмет Узунов.
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НОВИНИ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЩЕ
ВКЛЮЧИ ПСИХОЛОЗИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ
СЪВЕТНИЦИ В ПРОМЯНАТА НА
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СТАНДАРТИ

Национална среща на психолозите и педагогическите съветници, които
работят в българските училища, ще излъчи представители, които МОН
ще включи в работни групи за промяна на нормативни актове в системата
на предучилищното и училищното образование.
Това бе решено на среща на заместник-министъра на образованието и
науката Деница Сачева с инициативна група, която настоява за промяна в
статута, дейностите и условията на труд на психолозите и педагогическите
съветници.
Основна цел на прегледа на нормативната уредба е да се предотврати
отпадането от образователната система и овладяване на агресията
в училище. Ще бъде изготвен стандарт за добро управление на
образователните институции. Работните групи в МОН приоритетно ще
обсъждат делегираните бюджети, проблемите на професионалното и
приобщаващото образование.

ПРЕЗ 2019 Г. МОЖЕ ДА ИМА ПРОБЛЕМ С
ПРОЕКТИТЕ ПО ПРСР

Отсега мога да кажа, че за 2018 г. няма да има проблем,
коментира министър Порожанов

През 2018 г.
предстои проверка
на
проектите
по
Програмата
за развитие на
селските райони
2014-2020
г.
(ПРСР 2014-2020).
По правилото N+
3 трябва да имаме
усвоени близо 503
млн. евро, като до
момента те са 284
млн. евро. Отсега
мога да кажа, че за
2018 г. няма да има
проблем, но през
2019 може и да се появи такъв, защото там се появяват между четири и
петстотин милиона евро, които трябва да бъдат затворени в рамките на
годината. Това каза Румен Порожанов, министър на земеделието, храните
и горите, в отговор на депутатски въпрос.
„Затова изпълнението и усвояемостта на средствата по всички правила
и изисквания трябва да се завърти в оборот много добре. Стремежът
беше в предходните две години да се дава приоритет на най-атрактивните
мерки от гледна точка на създаване на добавена стойност в земеделието.
Това бяха производство и преработка на земеделска продукция. Малко
по-назад остана мярката за неземеделски дейности. Тях може би ще
сложим в индикативния график със съответната наредба в края на тази
година“, допълни министър Порожанов.
По думите му ще бъде полезно, ако се проведе дебат по появилите се
вече проблеми, за да бъде ясно към трябва да има приоритет.
„Новият индикативен график вече е качен на страниците на МЗХГ
и Държавен фонд „Земеделие“. В него е съчетана възможността да
се отворят всички мерки, които са в готовност.Тези, които ще бъдат
актуални през тази година с подготовката на наредби, които трябва
да бъдат довършени, и, разбира се, да са съобразени с капацитета на
Разплащателната агенция, за да може да се приемат и обработят в срок
тези проекти. Като казвам в срок не е тайна, че поради голям интерес
при кандидатстването, срокът от три месеца е невъзможен. Затова и в
момента има проект на наредба по горските мерки, който не е публично
оповестен“, обясни министърът.
Румен Порожанов коментира още, че стремежът на МЗХГ е да
възобнови в добър ритъм оборота, приемането на мерките и обработката
на проекти по ПРСР, като крайната цел е да има добро изпълнение и
разплащане навреме.
Източник: fermer.bg

В КОИ ДЪРЖАВИ Е ВЪВЕДЕН БЕЗУСЛОВЕН
БАЗОВ ДОХОД?

Идеята за безусловен базов доход се е зародила още през миналия век –
всеки месец човек да получава определена сума, като има правото да ги
похарчи, както сметне за уместно. Вижте в кои държави тази концепция
се тества на практика:
Финландия
По решение на правителството от 2017г. 2000 безработни жители на
Финландия на възраст между 25 и 58 години ще получават ежемесечно по
560 евро. Участниците в експеримента са избрани на случаен принцип.
Сумата ще им бъде изплащана, дори да си намерят работа.
Италия
От първи юни 2016 година по решение на кмета на Ливорно 100 от найбедните семейства в града получават базов доход в размер на 517 евро
месечно. От януари 2017 още 100 семейства са включени в проекта.
Кения
Благодарение на неправителствената организация с идеална цел GiveDirectly 95 жители на Кения ще получават 22 щ.д. месечно през следващите
12 години. Минималната заплата в страната е 96.9 щ.д.
Бразилия
150 хил. от жителите на Марика, Бразилия получават месечно помощ
от 30 щ.д. независимо от това дали работят, като част от експеримент по
въвеждането на безусловен базов доход.
Индия
Още през 2010 правителството на Индия експериментално въведе
безусловен базов доход за част от представителите на най-нисшата каста
в страната – кастата на далитите, наричани още „недокоснатите“. Хората
от тази каста вършат най-тежката работа, нямат достъп до образование.
За тях получаването на няколко долара месечно оказало огромен ефект.
Очаква се тази година индийското правителство да поднови проекта.
Канада
От май 2017 4 хил. души на възраст между 18 и 64 години ще
получават базов доход, изплащан от държавата. Размерът на отпусканите
средства ще е в зависимост от заплатата, която получават участниците в
експеримента.
Уганда
Неправителствената организация Eight ще плаща седмично по 8 щ.д.
на 50 семейства в Уганда. Експериментът ще продължи 2 години и e в
основата на документална поредица за влиянието на безусловния базов
доход върху качеството на живот.
САЩ
От януари 2017 100 семейства от Оакланд получават месечно по 2 хил.
долара от фонда за рискови инвестиции Y Combinator. Семействата са
избрани на случаен принцип. Участниците могат да напуснат работа, да
станат доброволци или въобще да напуснат страната. Организаторите
планират включването на още 900 семейства. Сумата ще бъде изплащана
до края на 2021г.

МИНИСТЪРЪТ НА ТРУДА: ДО 2060 Г. ЕДИН
РАБОТЕЩ ЩЕ ОСИГУРЯВА ЕДИН ПЕНСИОНЕР

Това, което предстои, е влошаване
на така наречения „Коефициент
на зависимост”, тоест делът на
пенсионерите спрямо броя на
осигурените лица – тези, които
работят и които финансират
изплащането на пенсиите, ще се
сближава. Съгласно прогнозите,
които са в актюерския доклад
на Националния осигурителен
институт,
към
2060
година
съотношението между тях ще
бъде близко до единицата – тоест
всеки един работещ ще осигурява пенсията на един пенсионер”, заяви
в студиото на „Здравей, България” на Нова тв министърът на труда и
социалната политика Бисер Петков.
По думите му през 2018 година осигурителната вноска, която плащат
работещите в България, ще бъде увеличена с още 1 процентен пункт и ще
достигне 19,8%.
От Министерството на труда и социалната политика готвят изменение
на начина на отпускане на инвалидни пенсии.
„Броят на пенсионерите с водеща инвалидна пенсия, са 518 000 души в
края на 2016 г. А броят на инвалидните пенсии е 945 000. Разликата идва
от това, че един пенсионер може да получава повече от една инвалидна
пенсия. Тук разликата се дължи на социалните инвалидни пенсии, които
се полячават от лица с процент на загубена работоспособност над 71%”,
добави министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.
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С ЕДНА ЗАПЛАТА: КОЛКО
МЛЯКО МОГАТ ДА СИ
КУПЯТ УКРАИНЕЦЪТ,
ЯПОНЕЦЪТ И
БЪЛГАРИНЪТ?

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

М. ЮНИ

Къде сме ние?

На всички е известно, че размерът на
средната работна заплата в различните страни
не е еднакъв. Но какво е съотношението на
заплатата и цените в тях? Да разгледаме
този въпрос с пример за млякото в Украйна,
Япония и България.
Според данни на Министерство на
финансите на Украйна средната работна
заплата в страната е 446.93 лв. В Япония
средната заплата е 4077.81 лв., информира
agrostory.com.
В България - 1036 лв. (по данни на НСИ
към март 2017 г.)
Крайната цена на опаковка мляко с
масленост 3,2% и обем 1 л в Украйна е около
1,5 лв. В Япония същото мляко струва 4,24
лв.
Оттук следва, че средностатистическият
украинец за цялата си месечна работна
заплата може да си купи 298 л мляко, а
японецът при същите условия – почти 962
л. Накрая се получава, че със средна работна
заплата украинецът ще консумира 664 л помалко мляко.
Ако вземем една осреднена цена на прясно
мляко 1 л с масленост 3-3,5% у нас, то тя се
равнява на 2,4 лв. Т.е. с една средна месечна
заплата българинът може да си купи 431,6 л
мляко.
Япония, заедно с Швейцария и Канада,
принадлежи към група страни с високо ниво
на цените на млякото и млечните продукти.
Общият обем на вноса на мляко в Япония
за миналата година е нараснал с 1,75%. При
това производството на мляко за първото
тримесечие на тази година е намаляло с
1,51%, сравнено с 2016 г.
Така през март миналата година са
произведени 644 000 т мляко, докато през
същия месец тази година – 634 000 т мляко.

МЗХГ АКТУАЛИЗИРА
ГРАФИКА ЗА ПРИЕМ ПО
МЕРКИТЕ НА ПРСР ЗА
ТАЗИ ГОДИНА

Проекти по подмярка 4.2 ще се приемат
от септември, отваря се прием и по
подмярка 16.1

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/
маркетинг на земеделски продукти“ ще бъде
отворена в началото на месец септември.
Това предвижда индикативният график
по Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР), който беше подготвен през
изминалата седмица в Министерството на
земеделието, храните и горите (МЗХГ).
От актуализацията става ясно, че по
подмярка 4.2 проекти ще се приемат до края
на октомври, т.е. цели два месеца.
Друга мярка, по която ще може да се
кандидатства и то още през август, е мярка
6.1 „Създаване на стопанства на млади
фермери”. Документи за тази подмярка ще

се приемат пет седмици от отварянето на
приема.
Мярка, която се чака от доста стопани и
която има любопитни примери в Евросъюза,
е подмярка 16.1 “Подкрепа за сформиране
и функциониране на оперативни групи в
рамките на ЕПИ“. Прием по тази мярка
ще се отвори в първата седмица на месец
ноември.
Иначе от началото на юли ще има прием
по три направления - „Подготовка и
изпълнение на дейности за сътрудничество
на МИГ”, „Помощ за осигуряване на
консултантски услуги за малки земеделски
стопани (ТПП)” и „Прилагане на операции
в рамките на стратегии за водено от
общностите местно развитие (ЛИДЕР)”.

НОИ: ОТ 1 ЮЛИ
МИНИМАЛНАТА ПЕНСИЯ
ДА СЕ ПОВИШИ ОТ 161.38
ЛВ. НА 180 ЛВ.

На свое заседание, проведено на 22 май
2017 г., Надзорният съвет на Националния
осигурителен институт (НОИ) утвърди
проект на Закон за изменение на Закона
за бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2017 г. във връзка с промяна
на чл. 10, който определя минималния
размер на пенсията за осигурителен стаж
и възраст. Това съобщиха от пресцентъра
на НОИ.
Предвижда се от 1 юли 2017 г.
минималната пенсия да се повиши от
161,38 лв. на 180 лв., което представлява
увеличение от 11,5 на сто, а от 1 октомври
2017 г. - на 200 лв. с увеличение от 11,1 на
сто. В резултат на промяната със същите
проценти ще се повишат минималните
размери и на останалите пенсии за трудова
дейност, които се определят в процент от
минималната пенсия за осигурителен стаж
и възраст. Това са пенсиите за инвалидност
поради общо заболяване, пенсиите за
инвалидност поради трудова злополука и
професионална болест и наследствените
пенсии. Общата сума на средствата за
двуетапното увеличение на минималната
пенсия за осигурителен стаж и възраст е
около 100 млн. лв. за 2017 г.
Надзорният съвет на НОИ утвърди и
проект на Постановление на Министерския
съвет за определяне на нов размер на
социалната пенсия за старост, която от 1
юли 2017 г. ще се увеличи от 118,14 лв.
на 120,98 лв. В резултат на предложената
промяна ще се повишат и размерите на
пенсиите, които не са свързани с трудова
дейност - пенсията за военна инвалидност,
пенсията за гражданска инвалидност,
социалната пенсия за инвалидност и
персоналната пенсия, както и добавките
към пенсиите, които се определят в
процент от социалната пенсия за старост.

До 10-ти юни:
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 юни:
ЗДДС
1.Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за
данъчния период - месец май.
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 май.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат
декларации - пристигания/изпращания за месец май
2017 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление
за неподаване на месечни декларации за май 2017 г.
До 15-ти юни:
ЗКПО
Месечните авансови вноски за юни за корпоративния
данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1.Подаване на данни от производител/ вносител на
фискални устройства за разчетени фискални памети
през месец май
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 май
До 20-ти юни:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат
декларации -пристигания/изпращания за месец май
2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с
възникнало текущо задължение.
До 25-ти юни:
ЗДДФЛ
1.Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан
през месец май 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 май,
когато пълният размер на начислените от работодателя
доходи от трудово правоотношение за този месец не е
изплатен до 25 юни.
До 30-ти юни:
ЗМДТ
1.Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка
върху недвижимите имоти за текущата година.
2.Плащане на първа вноска / в размер на 1/2/ на данъка
върху превозните средства за текущата 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.
май.
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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

ОБЯВА

150 ГОДИНИ СВЕТСКО УЧИЛИЩЕ В С. ГЪРМЕН

СУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, с. Гърмен обявява
за учебната 2017/2018 г. планприем след VІІ и VІІІ клас.
За учениците след VІІ клас
са разкрити 2-а нови профила:

Годината е 1867 - тогава е положено началото. Годината е 2017 едно училище празнува, за да ознаменува живата връзка между
поколенията и традицията. Едно училище празнува, за да покаже,
че в него има млади хора, готови да продължат най-доброто от
поколенията преди него. Едно училище празнува, за да покаже, че в
него има знаещи и можещи, търсещи и успяващи млади хора.
Благодарим на всички присъствали за споделената емоция и
нескритото вълнение. За всички останали публикуваме една малка
част от нашия голям празник.

1. Паралелка с профил
„ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ“
Срок на обучение – 5 години
Профилиращи предмети:
– География и икономика
– Английски език
– Информационни технологии
– Български език и литература
Конкурсни изпити:
– НВО по Български език и
литература – 19.05. 2017 г.
– НВО по Математика –
22.05.2017 г. Прием след VІІ
клас – 2017/2018 г.
2. Паралелка с профил
„СОФТУЕРНИ
И
ХАРДУЕРНИ НАУКИ“
срок на обучени – 5 години
Профилирани предмети:
– Информатика
– Информационни технологии
– Английски език
– Български език и литература

Учениците след VІІІ клас ще могат свободно да избират
предметите в часовете по ЗИП съобразно профилите, които се
откриват в училището.
УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА С ОБНОВЕНИ КЛАСНИ СТАИ,
СПОРТНА ЗАЛА И ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ.
Очакваме Ви!!!

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 26.05.2017 г.

Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
Телефон за връзка: 0751/61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
- 46 МЕСТА
3
1
2
1
2
1
7
1
2
6
5
2
7
3
2
1

Маркировач
Помощник кухня
Касиер, домакин
Помощник готвач
Предач
Работник, производство пана
Чистач, хигиенист
Технически сътрудник
Заварчик
Шивач
Сезонен работник, горско
стопанство
Машинен оператор, шиене на
обувки
Общ работник
Шивач, обувки
Кроячи, текстил
Шивачи на мъжко и дамско
облекло

Средно, Основно образование
Средно образование
Средно образование
Средно образование
Начално,Основно образование
Основно образование
Начално,Основно образование
Средно с гръцки език
Начално,Основно образование
Основно образование
Начално,Основно образование
Основно образование
Начално, основно образование
Начално, основно образование
Основно 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

