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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

Проектът за ремонтиране на улици в община
Гърмен върви към своя успешен край

В истинска атракция се превърнаха
първите два дни от старта на
асфалтирането
на
улиците
в
гърменското село Дебрен по добилия
скандална известност мегапроект за
1,7 млн. лв. на община Гърмен.
“Фирмата ”А-Строй” работи много
качествено. За първи път хората от
селото могат да покажат на децата
си какво е асфалт, бордюр и тротоар,
дано пък и пешеходна пътека да
видят.
Те
нескрито
изразяват
задоволството си от това, че повече
няма да газят в калта и няма да трошат
автомобилите си. Хората в Дебрен
не крият и благодарността си към
кметицата Минка Капитанова, която
въпреки трудностите и създаването
на умишлени препятствия, успя да
започне изпълнението на спорния
проект.
В последните дни на месец август,
дни преди изтичането на срока за
стартиране на мегапроекта, кметът на
община Гърмен Минка Капитанова
подписа предварителен договор
за изпълнение на строителните
дейности с фирмата, спечелила
обществената поръчка - „А-Строй”
ЕООД на строителния предприемач
Венцислав Амзов.
Финансирането на проекта от 1,7

млн. лв. е осигурено от Министерски
съвет за ремонт на улици и пътища
в населени места в община Гърмен,
където инфраструктурата е в
плачевно състояние.
С рискования си ход, подписвайки
предварителния договор в края на
август за старт на строителството,
на практика Капитанова спаси
осигурените от Министерски съвет
средства, които заради проточилите се
процедури в КЗК и съдилищата, щяха
да бъдат върнати като неусвоени,
коментираха служители в общинската
администрация в Гърмен.
Те поясниха, че предварителният
договор е в съответствие с
разпоредбите
на
Закона
за
обществените
поръчки,
който
допуска за законна процедурата.
„Строителите от “А-Строй” в
последните месеци работеха почти
денонощно на повечето обекти,
заложени в проекта, и успяха да
започнат
асфалтирането
преди
първите снегове”, споделиха доволни
жители на Дебрен. Мегапроектът
обхваща ремонт на пътища и улици
в Дебрен, Рибново, Дъбница, Горно
Дряново и други села в общината.
Изпълнението на обществената
поръчка бе спряно, след като на 1
август КЗК образува производство
по подадената
жалба
от
останалите
участници в
процедурат а
за възлагане.
На 29-и август
кметът Минка
Капитанова
стартира
изпълнението
с
предварителен
договор.

ПРОТЕСТИ НА ТЮТЮНОПРОИСВОДИТЕЛИТЕ
ЗАРАДИ НИСКИТЕ ИЗКУПНИ ЦЕНИ
На 12.12.2014 г. около 500 тююнопроизводители от общините Гоце
Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово се събраха на разклона за
Гърмен и протестираха против ниските изкупни цени на тютюна.
Производителите се оплакаха, че цената на килограм тютюн тази
година е паднала под 4 лв., че на цели семейства, ангажирани в
отглеждането му, ще се паднат едва по 60-70 лева на месец. Почти
във всички населени места тютюнопроизводителите отказват да
продават тютюните си, разчитайки протестите им да бъдат чути
от държавата и да се вземат спешни мерки срещу фирмите, които
протестиращите наричаха по време на протеста “престъпни”.
Някои от протестиращите от ниските изкупни цени дори прозряха
провокация от страна на фирмите, а други пресмятаха печалбата
им, която според тях тази година ще е в милиарди. В тази връзка
тютюнопроизведители от община Гърмен излезаха с протестна
декларация, която публикуваме без редакция:
До
Фирмите изкупуващи тютюн
До
Правителството на Република България
До
Народното събрание на Република България
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ
От тютюнопроизводителите от община Гърмен, област
Благоевград
Ние производителите на ориенталски тютюн от община Гърмен
категорично протестираме против намеренията на фирмите
изкупуващи тютюн да изкупят тютюна ни за жълти стотинки. В
тази връзка НАСТОЯВАМЕ:
1. Незабавно повишаване на изкупните цени на тютюн реколта
2014 година;
2. Намаляване на процента на неплатимия тютюн;
3. Народното събрание незабавно да приеме нов закон за
тютюна, с който да се гарантира правата ни на производители;
4. Осигуряване на средства в националния бюджет за
национални доплащания на тютюн в размер на 118 милиона лева;
5. Гарантиране на средства в размер до 1250 евро за така
наречените „дребни” производители;
6. Предвиденото
двукратно
увеличаване
на
осигурителната тежест върху земеделските производители и
тютюнопроизводителите през 2015 год. да отпадне;
Ако не бъдат уважени нашите искания ще предприемем стачни
и протестни действия като при нужда ще обявим и гражданско
неподчинение.
От тютюнопроизводителите от община Гърмен, област
Благоевград

Скъпи жители на община Гърмен,
Примете моите най – сърдечни поздравления
по случай Коледните и Новогодишни празници!
Нека тези красиви празнични дни бъдат изпълнени
с много топлина, спокойствие и мъдрост!
Нека през цялата 2015 година усмивките ви греят
като коледни звезди и мечтите ви се превръщат
в реалност!
Пожелавам ви Щастлива Коледа,
Мирна и Благословена Нова година!
Минка Капитанова

Кмет на община Гърмен
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ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР

ДЕКЕМВРИ 2014 г.
Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено
осигуряване и допълнително задължително пенсионно
осигуряване:
до 25 декември (първият работен ден след 25 Декември 2014 г.
е 29 Декември 2014 г.)
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално
осигуряване, върху получените, включително начислените
и неизплатените или върху неначислени през месец Ноември
възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец
Ноември 2014 г.
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално
осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност
(например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати
резултати) начислени или изплатени след 25 Ноември 2014 г.,
отнасящи се за труд положен през месец Октомври 2014 г.
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално
осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност
(например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати
резултати) начислени или изплатени през месец Ноември 2014
г., отнасящи се за труд положен преди месец Октомври 2014 г.
 за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е
обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец
Ноември 2014 г.
 за лицата, които през месец Ноември 2014 г. са възстановени
на работа по реда, определен в специални закони
 за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с
акт, който е влязъл в сила през месец Ноември 2014 г.
 за трудоустроените лица, на които през месец Ноември
2014 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена
подходяща работа.
 за лицата, на които през месец Ноември 2014 г.е изплатено
обезщетение за оставане без работа.
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите
месечни осигурителни вноски за месец Ноември 2014 г.
 за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи
свободна
професия
и/или
занаятчийска
дейност
и на регистрираните земеделски производители и
тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в
упражняваната от тях трудова дейност за месец Ноември 2014
г.
 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху
изплатените възнаграждения през месец Ноември 2014 г.
 за морските лица, за положения труд през месец Ноември
2014 г.
 за работещите в чужбина по трудови или служебни
правоотношения с български осигурител, които подлежат на
задължително осигуряване по българското законодателство,
осигурителни вноски, отнасящи се за месец Декември 2014 г.
 за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и
допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец
Ноември 2014 г.:
- лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- лица, работещи в международни органи или организации със
съгласието на компетентните български държавни органи;
 за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани
служители в дипломатически служби по време на задграничния
им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец Ноември
2014 г.
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно
осигуряване:
до 25 декември (първият работен ден след 25 Декември 2014 г.
е 29 Декември 2014 г.)
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално
осигуряване, върху получените, включително начислените
и неизплатените или върху неначислени през месец Ноември
възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец
Ноември 2014 г.
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално
осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност
(например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати
резултати) начислени или изплатени след 25 Ноември 2014 г.,
отнасящи се за труд положен през месец Октомври 2014 г.
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално
осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност
(например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати
резултати) начислени или изплатени през месец Ноември 2014
г., отнасящи се за труд положен преди месец Октомври 2014 г.
 за лицата в неплатен отпуск през месец Ноември 2014 г.,
които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
 за лицата, които през месец Ноември 2014 г. са били във
временна неработоспособност поради болест, бременност и
раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл.
164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна
възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
 за авансово дължимите здравноосигурителни вноски
от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално
осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна
професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи
трудова дейност като еднолични търговци, собственици или
съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове
на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски
производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите
се лица по смисъла на КСО) за месец Ноември 2014 г.
 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху
изплатените възнаграждения през месец Ноември 2014 г.
 за лицата, които през месец Ноември 2014 г. са подлежали
на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона
за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на
основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
 за морските лица за положения труд през месец Ноември
2014 г.
 за служителите на Българската православна църква и други
нормативно признати вероизповедания, които не получават
възнаграждения за извършвана дейност за месец Ноември 2014
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Планираме отпуската за 2015 ПРОДАЖБАТА НА ВИНЕТКИТЕ
г. до края на настоящата
ЗА 2015 Г. ЗАПОЧВА ОТ 15
ДЕКЕМВРИ

Дойде време за планирането на
почивките през следващата година.
Какво трябва да предвидим при
планирането на отпуска?
За всеки работещ 20-те дни отпуск
са най-любимото време от годината.
По закон работодателят няма право да
отказва планиран в графика отпуск без
да има основателна за това причина.
Отиваме в компания, в която работят
64 души. Отпускът както обикновено
се планира година по-рано. А всяка
промяна се съгласува с директора на
фирмата.
„Планът е задължителен. По закон
изпълняваме тази буква на закона,
но чисто културно знаем, че има
много промени в годината”, обяснява
Калин Радев, управител на софтуерна
компания.
В случай, че работодателят не е дал
възможност на служителя си да вземе
полагащите му се 20 дни годишен
отпуск, могат да бъдат наложени
санкции до 15 000 лева. Именно затова
следят инспекторите.
„Ако работникът е предвидил
отпуската си в графика и работодателят
не му даде този отпуск, работникът има
право с двуседмично предизвестие да
го уведоми, че започва ползването на
отпуска”, обяснява Теодора Гичева от
ГИТ.
От
бизнеса
обаче
намират
планирането за трудно изпълнимо.
„Това е един излишен административен
натиск и една процедура, която е
напълно безмислена и нереална. Ние
работим с мисловен капацитет и е
много важно за нас служителите да са
отпочинали”, обяснява Тончо Томов от
Българска стопанска камара.
На няколко допълнителни почивни
дни ще могат да се зарадват и
мюслмани, арменци, евреи и католици
у нас, заради религиозни празници.
Работещите имат право и да прехвърлят
за следващата година 10 дни от отпуска
си за предходната, дори и без изрично
да са оповестили това си искане.

От 15 декември започва продажбата
на винетките за 2015 г. За шеста
поредна
година
цената
остава
непроменена. Годишният стикер за лек
автомобил струва 67 лв., месечният
– 25 лв., седмичният – 10 лева. До
началото на коледните празници
в разпространителските пунктове
ще има около 2,8 млн. винетки от
различните видове и за различните
категории превозни средства. Винетни
стикери могат да се купят основно от
бензиностанциите, от офисите на АПИ
и на „Български пощи“.
До края на декември ще има паралелна
продажба на винетни стикери за 2014
г. и за 2015 г. Годишните винетки от
2014 г. ще важат до 31 януари 2015 г.
Месечни и седмични винетки, купени
през декември, ще важат за съответния
текущ срок и в 2015 г. Визията на
винетните стикери е променена с
цел да не могат да се фалшифицират.
Ръстът на приходите от винетни такси
през 2014 г. е около 6%, а броят на
безплатните винетки, които се дават
на социално слаби и на инвалиди, е
нараснал значително. В момента 176
хил. автомобила се движат по пътищата
с безплатна винетка, като се очаква до
края на годината те да станат 200 хил.
През 2010 г. такива безплатни винетки
е имало на 129 хил. автомобила.
По тази причина предстои да бъде
направен анализ заедно с експерти от
Министерството на здравеопазването и
МТСП. Страната трябва да преминава
постепенно към Toll- система за
плащане при пътуване по пътищата.
Отдавна е време да направим посправедлива системата при ползването
на пътищата и тези, които най-много
ги ползват и най-много ги рушат, да
плащат по-висока цена.

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 12.12.2014 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
Телефон за връзка: 0751/61261

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1
1

Педагогически съветник
Начален учител

Висше образование
Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 41 МЕСТА

7
1
23
6
1
1
1
1

Шивачи
Машинен оператор, шиене
Шивачи на мъжко и дамско облекло
Гладачи
Библиотекар
Шофьор, автокран
Шофьор, товарен автомобил
Ловен надзирател

Основно образование
Основно образование
Основно/средно образование
Основно/средно образование
Средно образование
Основно образование
Основно образование
Основно образование

НОВИНИ

От 2015 г. автомобилите няма да е
нужно да се регистрират в общината

Минималната заплата става 360
лева от 1 януари

При покупка
на автомобил,
след
като
той
бъде
регистриран
в
КАТ,
собственикът
няма да има
нужда да ходи
в общината
и отново да подава декларация. Промените
ще влязат в сила от 1 януари 2015 г. и са
записани в пакета законодателни промени
по отношение на местните данъци, който
вече е в парламента. Целта е да се облекчат
гражданите и да се пресече укриването на
данъци. Сега често, след като човек си купи
кола, не я регистрира в общината, за да скрие
дължимия за нея данък. От 2015 г. данъчните
декларации ще може да се подават безплатно
по интернет с персонален идентификационен
код, който се взима от НАП.

От 1 януари ще
бъде увеличена
минима лнат а
р а б о т н а
заплата от 340
на 360 лева.
Правителството
предвижда от 1
юли 2015 година
минима лнат а
работна заплата да бъде увеличена още
веднъж – от 360 на 380 лева. От 1 януари 2016
година минималната заплата ще нарасне от
380 до 420 лева, а от 1 януари 2017 - от 420
на 460 лева. „Ще се създаде предпоставка за
доходите на най-ниските длъжности и ще се
отговори на очакванията, че постепенно ще
се върви към увеличаване и приближаване
на минималната към средната заплата“. В
момента съотношението е около 42%, което
е ниско за ЕС.

МЗХ предлага 300 лв. минимален Как фермерите ще възразяват по
заявените ниви за подпомагане
осигурителен доход за земеделците

„Ще
предложим
на
второ
четене
минималният
осигурителен
доход
за
земеделските производители да е 300 лева”,
съобщи министърът на земеделието и храните
Десислава Танева след среща с председателя
на НАТ 2010 Цветан Филев в Народното
събрание.
Това
е
едно
от
исканията
на
тютюнопроизводителите, заради което те
излязоха на протест и то съвпада изцяло с
позицията на МЗХ от самото начало.
Преди седмица беше проведен Консултативен
съвет с тютюнопроизводителите, няколко
дни преди това беше проведена и среща
с фирмите, които изкупуват тютюн за да
се провери готовността за започване на
изкупвателната кампания. „На срещите и двете
страни поискаха законодателни промени, а
именно ясни правила и гаранции за едната
и другата страна. Консолидирахме се около
най-належащите промени, които трябва да
направим, за да може от 1 март 2015 година
стопанската година да започне с нови по-ясни
правила”, обясни министър Десислава Танева.
Тя обяви, че ще бъде създаден регистър
на тютюнопроизводителите, за да няма
възможност за наддоговаряне на площите.
Ще се въведат и стандарти за производство
на тютюна, за да се добива по-качествена
продукция, респективно на по-висока
цена. Ще се създаде и регистър на фирмите
търгуващи с тютюн, като с тези мерки се
целят по-ясни правила. “Държавата не може
да гарантира цената на тютюна, но средствата
заложени в „Бюджет 2015” за подкрепа на
тютюнопроизводителите
за
следващата
година ще се запазят”, посочи министърът на
земеделието и храните.
Източник fermer.bg

Със заповед от 5 декември 2014 г.
агроминистър Десислава Танева одобри
обновения специализиран слой “Площи
в добро земеделско състояние” за
кампания 2014 г. като част от Системата за
идентификация на земеделските парцели /
СИЗП/.
В едномесечен срок - до 12 януари 2015
г., земеделските производители могат да се
запознаят и да подават своите възражения
за неговия обхват.
МЗХ съобщава на страницата си, че слоят
е актуализиран за 2014 г. чрез разчитане на
новата цифрова ортофотокарта на страната
по актуално самолетно и сателитно
заснемане, също от 2014-а. На него вече
са отразени и резултатите от теренните
проверки, проведени през годината.
На базата на тези актуализирани данни,
разплащателната агенция ще прави част от
задължителните кръстосани проверки на
подадените през кампания 2014 заявления
за подпомагане.
Фермерите трябва да проверят дали
нивите им изцяло или частично не попадат
извън слоя. Това могат да направят на
интернет страницата на Държавен фонд
“Земеделие” в т.нар. секция “Система
за индивидуална справка по директни
плащания”. Въпросното “запознаване”
могат да извършат и в която и да е общинска
служба по земеделие в рамките на областта
им.Когато стигнат до писане на възражение,
ще могат да разчитат изцяло на съдействието
на служителите от общинските служби
по земеделие и областните дирекции на
фонда, казват от МЗХ.Ще имат право и на
последващо възражение, което да допълва
първоначално подаденото и да включат и
парцели, които първоначално не са били
визирали.Няма да подлежат на разглеждане
обаче възражения, които не са подадени в
срок и не са по образец.
Внимание! Няма шанс за възражения
относно площи, които са били проверени за
кампания 2014 г. от страна на техническия
инспекторат на разплащателната агенция.
По възраженията ще се извършат проверки
от разплащателната агенция и слоят ще
бъде актуализиран в случаите, когато бъде
установена техническа грешка или пропуск
в него.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
ДЕКЕМВРИ 2014 г.
До 14-ти декември:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни
регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период месец ноември.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице,
което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като
посредник в тристранна операция (с изключение на получено
авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в
тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал.
2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с
място на изпълнение на територията на друга държава членка
за данъчния период – месец ноември.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат
декларации - пристигания/изпращания за месец ноември 2014
г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за
неподаване на месечни декларации за ноември 2014 г.
До 15-ти декември:
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за декември за корпоративния
данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
2. Тримесечните авансови вноски за трето тримесечие за
корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно
облагане.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални
устройства за разчетени фискални памети през месец ноември
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални
устройства за издадените свидетелства за регистрация
на фискални устройства, за прекъсване и започване на
сервизното обслужване, както и за получени уведомления за
загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството
за регистрация на фискалното устройство през месец ноември
До 20-ти декември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат
декларации -пристигания/изпращания за месец ноември 2014
г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало
текущо задължение.
До 25-ти декември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през
месец ноември за доходи от трудови правоотношения.
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по
реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата
от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през
месец ноември са направени само частични плащания.
До 31-ви декември:
ЗМДТ
1. Подаване на декларация за освобождаване от такса за
сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се
ползват през следващата година.
ЗКПО
1. Подаване на декларация по чл. 259, ал.1 от ЗКПО за
упражняване на правото на избор за облагане с данък върху
дейността от опериране на кораби.
2. Подаване на декларация по чл. 202а, ал.4 от ЗКПО
от чуждестранни юридически лица, които са избрали да
преизчислят данъка, удържан при източника.
ЗДДФЛ
1. Подаване на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ
за упражняване правото на избор за облагане с данък върху
годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.
2. Издаване от работодателите и предоставяне на
работниците/служителите на служебна бележка по чл. 45 от
ЗДДФЛ за придобитите през годината облагаеми доходи и за
удържания през годината данък за правоотношения, когато
трудовото правоотношение е прекратено през течение на
годината, ако такава не е издадена в едномесечен срок от
датата на последното плащане.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители
на данъка върху застрахователните премии, дължим за
предходния месец.

НОВИНИ

4
ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА
СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН

„ДА ПОДАДЕМ РЪКА”
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН,
За втора поредна година община Гърмен организира инициативата
за подпомагане на децата сираци от община Гърмен „Да подадем
ръка”. Тази година тя ще се проведе под надслов „По-щастливи
празници за децата сираци“.
Благодарение на вашата подкрепа през миналата година се събраха
6 300 лв., които подпомогнаха 42-те деца сираци от общината.
Паричната сума, която те получиха, е символичен жест за
направеното добро и съпричастност от ваша страна. Безкрайна е
радостта и благодарността на децата към това ваше благородно дело.
Най-сърдечно Ви благодаря и от мое!
Нека и сега всички заедно да направим по-усмихнати, по-щастливи
тези деца!
Нека да посрещнат Новата година с надежда, вяра и любов!
За това е необходимо само да участвате в благотворителната
инициатива по най-удобния за вас начин, като:
-Участвате в Благотворителния концерт на 19.12.2014 г.;
-Участвате в Коледния базар със свое произведение – предмет,
сувенир или кулинарно изкушение;
-Дарите парични средства, в кутиите, които ще са на Коледния
базар или
-по Банкова сметка: IBAN - BG62STSA93003390012010.
Ако имате въпроси или предложения , не се колебайте да се
свържете с мен на тел. 07523/20-47.
С уважение,
МИНКА КАПИТАНОВА
Кмет на община Гърмен

Министър Танева: Несериозно е да говорим сега
държавата да обяви минимални изкупни цени за тютюна

Тази
изкупна
кампания
приключва
по
договорите,
какви то са, без да съдържат
задължителни
условия
по
регламент, който искаме сега
да променим. България е поела
път на развитие на пазарни
отношения и да говорим, че
държавата в момента, с тази
регулация може да обяви
минимални изкупни цени от
напълно пазарни субекти, е
несериозно. Това каза министърът
на земеделието и храните
Десислава Танева след среща
с Цветан Филев, председател
на Националната асоциация на
тютюнопроизводителите (НАТ
2010) в парламента, „Фокус”.
Нашата цел от следващата
стопанска година, която започва
на 1 март, е да въведем тези нови
правила, които биха довели до

по-голяма сигурност на този
пазар, заяви Танева.
Пазарът като цена беше
либерализиран, но предвид
спецификата на производството
трябва регулация, която да
гарантира производство и
на качествена суровина, и
изпълнение на задълженията
на
съответните
фирмиизкупвачи, и, разбира се, да
им се гарантира получаването
на качествена суровина, заяви
министърът на земеделието и
храните Десислава Танева.
На въпрос, дали поставените
срокове за влизане в сила на
новите
правила
устройват
тютюнопроизводителите,
Цветан
Филев
отговори:
„Устройват
ни
сроковете.
Ние знаем ,че и тази изкупна
кампания минава и ще мине
под знака на анархията и
луфтовете, които бяха останали
при предната промяна на закона
и се надявам, ако до края на
февруари новият закон е факт,
вече новото договориране за
реколта 2015 г., да създаде
необходимата сигурност за
тютюнопроизводителите с една
дългосрочна визия за минимум
7-8 години напред или поне до
2020г.”

ЕК одобри Оперативната програма за храни по Фонда
за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
(ФЕПНЛ) 2014-2020 г.

България ще получи 104,8 млн
евро по новата оперативна програма
и фонда, по линия на който ще се
осигуряват храни за най-бедните
на територията на цялата страна
в рамките на
седем години.
Средствата за
реализация
на
мерките
възлизат общо
на
123
312
075 евро и 18
496 811 евро
национално
съфинансиране (15%).Управляващ
орган
на
новата
програма
е
Агенцията
за
социално
подпомагане.
Фондът
ще
финансира
предоставянето и разпределението
на
индивидуални
пакети
с
хранителни продукти и топъл обяд,
чрез обществените трапезарии. От
помощта ще се възползват лица
и семейства, обект на месечно
подпомагане по реда на Правилника
за прилагане на Закона за социално
подпомагане, неосигурени самотни
родители и техните деца, самотно
живеещи лица и семейства,
получаващи минимални пенсии,
както и скитащи и бездомни
лица. Предвидени са мерки и за
пострадалите при бедствия и
извънредни ситуации.
Закупуването
и
доставката
на хранителни продукти ще
се извършва чрез обществени
поръчки и със съдействието на
партньорски организации. Това
могат да са публични организации
или организации с нестопанска цел
с опит в изпълнението на програми,

свързани с осигуряването на
хранителни помощи за уязвими
групи от населението. Със средства
от програмата ще се осигури
целогодишно функциониране на
о бще с тв ени те
трапезации
в
общините, както
и създаването
на
нови
трапезарии.

Предоставянето на хранителни
продукти на лица с висок риск от
бедност ще разшири ефективния
обхват на програмите за социално
подпомагане включително тези,
подкрепяни
от
Европейския
социален фонд. С подкрепата
за разширяване и надграждане
на дейността на обществените
трапезарии, ще бъде подобрен
допълнително
достъпът
до
социални услуги на нуждаещи се
лица.
Основна дейност на Фонда
за
европейско
подпомагане
на най-нуждаещите се лица е
борбата с гладът, бездомността
и
материалните
лишения.
Програмата
е
финансов
инструмент за преодоляване на
бедността в страните, членки
на общността, като допринася
пряко за изпълнението на една от
водещите цели на стратегията на
ЕС „Европа 2020” - намаляване на
броя на застрашените от бедност и
социално изключване в Съюза с 20
млн. души.

Службата за съвети обучи над 100 фермери,
за да не бъдат санкционирани
Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/ обучи наскоро над
100 фермери и помогна на други с одобрени по агроекология проекти да
избегнат санкции от фонд “Земеделие”, съобщи за “Български фермер”
Димитър Ванев, главен директор на главна дирекция “Съвети в земеделието”.
Той заяви, че по молба на земеделските производители и на база на
проведено от НССЗ проучване чрез териториалните офиси, са провели на
4 и 5 декември т.г. в Хасково и на 9 и 10 декември в София обучение по
мярка 214 “Агроекологични плащания”. Участвали са близо сто земеделци,
а обучението е провел Центърът за професионално обучение към НССЗ.
Целта е земеделските производители и стопани, одобрени през 2013 г. по
мярката за агроекология от Програмата за развитие на селските райони
2007-2013 г. да се предпазят от санкции поради неспазване на изискването
да преминат обучение до 31.12.2014 г. Всички останали, работещи по тази
мярка, трябва да знаят, че съгласно чл. 20, ал. 1 на наредба 11 от 06.04.2009
г., те трябва да преминат това обучение до 31 декември на втората година от
датата на първото им одобрение за подпомагане. В другия случай трябва да
докажат наличие на опит в извършването на дейностите, които са избрали
да прилагат.

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

