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ОБЩИНСКИ   НОВИНИ

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция

„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 01.08.2015 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев

Телефон за връзка: 0751/61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

2 Техник, компютърно програмиране Висше образование
1 Младши учител, ресурсен Висше образование
1 Учител, общообразователен език Висше образование с немски език
1 Учител, общообразователен език Висше образование с английски език

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 162 МЕСТА
4 Гладачи Основно образование
4 Машинни оператори шиене Основно образование
6 Сезонни работници, горско с-во Основно образование
5 Машинни оператори,рязане дър. м-ал Без образование
1 Монтьор, обувки Средно образование
1 Консултант продажби Средно образование
45 Шивачи мъжко/дамско облекло Основно образование
5 Общи работници в промишлеността Основно образование
1 Кредитен специалист, банка Средно образование
10 Оператор, производствена линия Основно образование
2 Оценител, облекла Средно образование
4 Маш. оператори произв. на 

пластмасови изделия      
Средно образование

12 Шивачи Основно образование
2 Кроячи, текстил Средно образование
3 Монтажник, дограма Средно образование
5 Машинен оператор, обувно произв. Основно образование
3 Шивачи, обувки Основно образование
1 Маш.оператор,стерилизиране на плод Средно образование
3 Шофьори, тежкотоварен автомобил Средно образование
46 Работници, консервна фабрика Средно образование
1 Монтьор, промишлено п-во Средно образование
1 Водач, мотокар Средно образование
1 Монтьор, ремонт на машини и 

оборудване
Средно образование

ПОДХОДЪТ “ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ“ ПО ПРАГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 - ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
МОЩЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ТЕРИТОРИИТЕ

На 15 юли 2015 г. в залата на Общински съвет Гърмен, по инициатива 
на Кмета на община Гърмен, се проведе среща за създаване на местно 
партньорство на територията на община Гърмен и  запознаване на 
местната общност с възможностите за разработване и реализиране на 
стратегия за местно развитие по подхода „Водено от общностните местно 
развтие“ на територията на общината.

Целите на местното партньорство са:
Подготовка и подаване на заявление за кандидатстване, както и за 

реализиране на съвместни дейности и отговорности при изпълнението на 
проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 
19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);

Разработване на Стратегия за местно развитие, съгласно изискванията 
на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

водено от общностите местно развитие”, която да обхваща общините 
Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово и всички населените места на 
територията им;

Регистриране на ново юридическо лице с нестопанска цел в обществена 
полза, съгласно изискванията на подмярка 19.2 на определаната територия;

Приемът по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ ще 
стартира на 12 август и ще продължи до 4 септември. 

Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) се прилага в 
територии от селските райони и е инструмент за участието на гражданите 
на дадена територия в местното развитие. 

Основното предимство за използване на този подход е, че той подобрява  
резултатите, постигнати от традиционните, централизирани подходи 
отгоре - надолу.

Изключително важно за населението на нашата община е да бъде 
създадено  местно партньорство и да кандидатстваме по подхода „Водено 
от общностните местно развтие“, поради няколко причини:

Ще бъде разработена Стратегия за место равитие, като се имат предвид 
местните потребности и потенциал;

Проектите, които ще се включат в стратегията и ще се реализират при 
нейното одобрение, ще са фокусирани конкретно за решаване на проблеми 
на тази територия. Максимален бюджет за изпълнение на проекти по 
стратегията е в размер до левовата равностойност на 1 500 000 евро. 
През програмен период 2014-2020 г., в допълнение на посочения ресурс 
е допустимо и привличане на допълнителен финансов ресурс от другите 
оперативни програми до общо 6 млн. евро при отчитане на нуждите и 
потенциала на съответната територия. 

В целия този процес ще участват и гражданите, и неправителствения 
сектор – читалища и НПО-та и местната власт, т.е всички заинтересовани 
за развитието на нашия регион страни.



  2                                        НОВИНИ 3                               ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛЕН 
КАЛЕНДАР 

АВГУСТ 2015 г. 

До 10-ти август: 
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 август: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец юли. 
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 юли.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации - пристигания/изпращания за месец юли 
2013 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление 
за неподаване на месечни декларации за юли 2013 г.
До 15-ти август:
ЗКПО
Месечните авансови вноски за август 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 юли
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 юли
До 20-ти август:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации -пристигания/изпращания за месец юли 
2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение.
До 25-ти август:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан 
през месец юли 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 юли, 
когато пълният размер на начислените от работодателя 
доходи от трудово правоотношение за този месец не е 
изплатен до 25 август.

ПЕНСИОНИРАМЕ СЕ ПО 
НОВИ ПРАВИЛА 

Пенсионираме се по нови правила. Това 
става с приетите на второ четене промени 
в Кодекса за социално осигуряване, 
явяващи се част от социалната реформа 
на вицепремиера Ивайло Калфин. С така 
приетите промени мъжете и жените ще се 
пенсионират при достигане на 65 години 
към 2037 година за трета категория труд. 
Стажът за пенсия също ще се покачва с по 
два месеца годишно до достигането на 40 
години за мъжете и 37 години за жените 
към 2027 г. Необходимият осигурителен 
стаж е съответно 35 години и 2 месеца за 
жените и 38 години и 2 месеца за мъжете. 
От 31 декември 2016 година възрастта 
за пенсиониране обаче се увеличава от 
първия ден на всяка календарна година, 

както следва: до 31 декември 2029 година 
възрастта за жените се увеличава с по 2 
месеца за всяка календарна година, а от 1 
януари 2030 – с по 3 месеца до достигане 
на 65-годишна възраст. За мъжете 
възрастта до 31 декември 2017 година 
възрастта се увеличава с 2 месеца, а 
от 1 януари 2018 – с по 1 месец всяка 
календарна година до достигане на 65 
годишна възраст.Промяната ще засегне 
и служителите в сектор „Сигурност”, 
срещу които се обявиха от синдикатите и 
дори се проведоха протести. Конкретната 
разпоредба гласи държавните служители 
по Закона за МВР, Закона за СРС-тата и 
по Закона за изпълнение на наказанията 
и задържането под стража, както и по 
чл. 11 от Закона за пощенските услуги и 
тези, осъществяващи дейност по охрана 
на съдебната власт, следователите и 
младши следователите, придобиват 
право на пенсия при навършване на 
възраст от 52 години и 10 месеца и при 
27 години стаж в системата. Балерините 
и танцьорите ще се пенсионират на 
42 години и 10 месеца, а от 2017-а 
възрастта ще се вдига, докато достигне 
45 години. При категорийните работници 
възрастта при жените и мъжете от първа 
категория трябва да расте до достигане 
на 55 години, а за втора категория при 
мъжете и жените трябва да стане 60 
години. Със законопроекта се запазва 
и усъвършенства на тристълбовия 
пенсионен модел, като се доизграждат и 
разширяват направените от 1 януари 2015 
г. промени, които предвиждат възможност 
за свободен избор на лицата, родени след 
31 декември 1959 г. да се осигуряват 
задължително за допълнителна пенсия 
в универсален пенсионен фонд или 
само за пожизнена пенсия в държавното 
обществено осигуряване (ДОО). 
Предлага се принципът на свободен избор 
да се въведе и за ранното пенсиониране 
на категорийните работници, като се 
създава възможност те да изберат дали 
да се осигуряват само във фондовете 
на ДОО или да се осигуряват и в 
професионалните пенсионни фондове.

ПРОЕКТИТЕ НА МЛАДИТЕ 
ФЕРМЕРИ ЩЕ ИМАТ 
ПРЕДИМСТВО ПО ВСИЧКИ 
МЕРКИ ПО ПРСР 2014-2020 Г.

Проектите 
на младите 
ф е р м е р и 
ще имат 
предимство 
по всички 
мерки по 
Програмата 
за развитие 

на селските райони 2014-2020 г. Това заяви 
министърът на земеделието и храните 
Десислава Танев на официалното откриване 
на Националния конкурс за Европейската 
награда за млади фермери 2015, организиран 
от евродепутата Владимир Уручев.

Тя припомни, че днес е последният ден, 
в който младите стопани могат да подадат 
заявление за кандидатстване по мярка 6.1 

„Стартова помощ за млади земеделски 
стопани“ от ПРСР 2014-2020 г.

Министър Танева допълни, че интересът по 
мярката отново е голям и към вчерашна дата 
са подадени 2202 проекта на територията 
на цялата страна. „Интересът значително 
надвишава бюджетът, който обявихме в 
началото на приема“, каза още министърът 
и подчерта, че за разлика от мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“, ще 
бъдат одобрени около половината и повечето 
от подадените заявления.

„От всички бенефициенти, кандидатствалите 
по мярка 4.1, броят на младите фермери 
е 280, като от тях 90 ще бъдат одобрени. 
Те са кандидатствали за финансиране по 
приоритетните сектори на Програмата. 
Данните показват, че младите фермери 
получили подкрепа по старата програма са 
надградили стопанствата си и вече участват в 
другите мерки и това е похвално“, коментира 
още тя.

Десислава Танева бе категорична, че трябва 
да се работи в условията на открит диалог 
и всички проблеми, които възникват в хода 
на прилагането на Програмата, да бъдат 
отстранявани своевременно.

“Предвид ограничения бюджет, трябва да 
прилагаме програмата така, че тя да стигне до 
реалните земеделски производители. В тази 
посока са всички законодателни изменения, 
които от началото на нашия мандат сме 
приложили и приемаме”, обясни още министър 
Танева. Тя поздрави организатора на конкурса 
и пожела успех на участниците в него. 

ДО 75% СУБСИДИРАНЕ ЩЕ ИМА ЗА 
НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТ ПО ПРСР 2014-

2020
Подпомагането на инвестициите 

в неземеделски дейности е от 
съществено значение за развитието на 
конкурентоспособността на селските 
райони. Насърчаването на инвестиционните 
дейности ще подпомогне създаването на 
заетост и ще ускори диверсификацията на 
неземеделските дейности.

Предоставя се подпомагане за 
инвестиции в неземеделски дейности, 
които са насочени към:

- Развитие на туризъм (изграждане и 
обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

- Производство или продажба на продукти, които не са включени 
в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз 
(независимо от вложените продукти и материали);

- Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, 
възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и 
одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;

- Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за 
собствено потребление;

- Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, 
свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други 
неземеделски дейности.

Кой може да кандидатства:
- Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като 

еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона 
за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически 
лица, регистрирани по Закона за занаятите.

- Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно 
постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район 
(населени места към общини с до 30 000 ефективно живущи) Допустими 
разходи:

- Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо 
имущество;

- Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване 
до пазарната стойност на активите;

- Общи разходи, свързани с хонорари на архитекти, инженери и 
консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната 
и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа 
осъществимост, които могат да са максимум 12% от стойността на целия 
проект;

- Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на 
компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права 
и марки.

- Не са допустими за подпомагане текущи разходи.
- Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на 

заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената 

финансова помощ.
 Условия за допустимост:
- Инвестицията да се осъществява в селски район;
- Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
- Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва 

икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 
години при строително-монтажни работи;

- Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има 
стандартен производствен обем над 8 000 евро;

- Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не 
се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо 
произведената енергия.

При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините 
от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, 
маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за 
фуражи се ограничават до 20%.

Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези 
култури, които не се използват за фуражи.

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на 
туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни 
комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планински 
курорти с развит масов туризъм. Населените места с развит масов туризъм 
и курортните комплекси са посочени в Приложение № 16.

Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за 
настаняване с до 20 помещения за настаняване.

Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ 
се подпомагат, ако не надхвърлят необходимото количество енергия за 
покриване на потребностите на предприятието.

Проекти за производство на  биогорива и течните горива от биомаса 
се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, 
определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми 
източници (например: не са отглеждани върху терени с голямо значение 
за биоразнообразието, с високи въглеродни запаси, не са добити от суров 
материал, отглеждан на земя, която е била торфище, водят като резултат 
при потреблението на произведените от тях биогорива и течни горива от 
биомаса до намаляване на емисиите на парникови газове, са отглеждани 
в съответствие с чл. 38 Закона за енергията от възобновяеми източници).

С цел по-ефективно прилагане на програмата Управляващият орган, 
след консултации с Комитета по наблюдение, ще може да ограничава 
вида на допустимите дейности за определени приеми (целеви приеми). 

С предимство са:
- Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена 

икономика“,  в т. ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите 
съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС;

- Проекти, включващи иновации;
- Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. 

алтернативни форми на туризъм;
- Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или 

образование в сектора, за който кандидатстват;
- Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди 

датата на кандидатстване;
- Кандидати, одобрени по подмярка „Стартова помощ за неземеделски 

дейности“;
- Проекти на тютюнопроизводители;

- Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови 
предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната 
стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: 
компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни 
средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни 
технологии);

- Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони 
(Северозападен и/или Северен централен район).

Чрез критериите се цели и подпомагане на проекти с по-висока 
добавена стойност и създаващи нови работни места:

- Проекти за производствени дейности;
- Проекти, създаващи работни места.
Финансиране:
До 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата 

за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 
1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането 
на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз към помощта de minimis.

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 

евро.
В случай на интегриран проект, разходите за неземеделската дейност 

не следва да надвишават посочените максимални стойности.
Изискванията за бизнес плана:
- Резюме на плана;
- Първоначално икономическо състояние на кандидата;
- Анализ на пазара, въздействие върху конкурентите;
- Етапи и цели за развитие на новите дейности на кандидата;
- Прогноза на нетните парични потоци;
- Подробно описание на дейностите и инвестициите, необходими за 

развитие на дейностите на кандидата, включително дейностите, свързани 
с устойчивото развитие и ефективно използване на ресурсите на околната 
среда, като например обучение и консултации.

Промени в бизнес плана се допускат, ако не водят до съществено 
изменение на дейността. Допустимо е комбиниране на подпомагане 
по мярка 4. При интегрирани проекти заявлението се проверява за 
съответствие с критериите за допустимост и подбор на двете подмерки.

Очакван прием:
Второто тримесечие на 2016 година

ДФЗ ИЗПЛАТИ 3.4 МЛН. ЛЕВА ПО DE MINIMIS ЗА 
ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

Одобрени за 
подпомагане са 4 984 
земеделски стопани, 
отглеждащи 445 109 броя 
пчелни семейства

ДФ „Земеделие“ 
изплати 3.4 млн. лева 
de minimis за пчелни 
семейства На 31 юли 
2015 г. изтече срокът за 
сключване на договори по 
схемата за предоставяне 
на минимална помощ de 
minimis за подкрепа на 
пчеларите за справяне с 

последствията от нестабилните климатични условия през 2014 и началото 
на 2015 г.

За подпомагане на пчеларите с минимална помощ de minimis беше 
утвърден ресурс в размер на 3 500 000 лв. Одобрени за подпомагане са 4 
984 земеделски стопани, отглеждащи 445 109 броя пчелни семейства, за 
3 471 850 лв. 

Към момента е изплатена сума в размер на 3 438 053 лв. по сключени 
договори с 4 924 пчелари. Общият размер на помощите de minimis за 
един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие, не може 
да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337, 45 лв.) за 
период от три данъчни години (2013 – 2015).

ДФЗ ПРЕВЕДЕ БЛИЗО 600 000 ЛЕВА НА 
ЖИВОТНОВЪДИ ПО СХЕМА DE MINIMIS

Общо 311 са 
допустимите за 
схемата земеделски 
стопани. Крайният 
срок за сключване 
на договори и 
за изплащане на 
помощта е 14 август 
2015 г.

Близо 600 хиляди 
лева са преведени 
на 229 собственици 
на едри и дребни 
прeживни животни, 
съобщиха днес от 

Държавен фонд Земеделие. Парите са от допълнителен ресурс, отпуснат 
на животновъдите за подпомагане по схемите de minimis, за които не 
достигна ресурс в края на юни.

Общо 311 са допустимите за схемата земеделски стопани. Крайният 
срок за сключване на договори и за изплащане на помощта е 14 август 
2015 г.

След отпускането на допълнителните средства общият ресурс за едрите 
преживни животни по схемата de minimis става близо 20 575 000 лв., а за 
дребните достига 6 254 000 лв.

НОИ ПУБЛИКУВА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ЛИЦАТА, РАБОТИЛИ В ГЪРЦИЯ

Н а ц и о н а л н и я т 
о с и г у р и т е л е н 
институт (НОИ) 
информира, че 
в отговор на 
з а ч е с т и л и т е 
запитвания от страна 
на лица с гръцки 
осигурителен стаж 
относно условията 
за реализация на 

пенсионните им права в Гърция, на интернет страницата 
на ин-ституцията (www.nssi.bg) е публикувана 
полезна за тях информация. Публикацията предоставя 
информация за необходимите данни, с които всяко 
лице трябва да разполага за удостоверяване на гръцки 
осигурителен стаж и за преценка правото му на 
гръцка пенсия. Информацията съдържа и описание на 
основните причини, поради които е възможно да се 
спре изплащането на гръцка пенсия. В текста присъства 
още подробна информация за издаването на гръцки 
осигурителен номер (А.М.К.А.) и гръцки данъчен номер 
(А.F.M.), изискуеми от институциите още в началото на 
всяка процедура по пенсиониране и необходими при 
поста- новяване на решение и отпускане на пенсия.
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Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Гърмен на служебния ни телефон:

   07523/20-40 и 07523/20-47 или на адрес: с. Гърмен, ул. “Първа“ №35
както и на e-mail: obs_garmen@bitex.bg

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ!!!

С решение на Управителния съвет 
на Държавен фонд „Земеделие” 
бюджета за 2015 г. по Схема за 
държавна помощ за съфинансиране 
на зъстрахователни премии при 
застраховане на селскостопанската 
продукция е увеличен със 700 хиляди 
лева. Общия бюджет по схемата 
за тази година е 1,7 милиона лева. 

Целта е да се насърчи малки и средни мероприятия, земеделски стопани, 
които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и 
тютюн за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу 
неблогоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на 
природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития, като 
се компенсират частично разходите за сключване на застрахователна 
полица. Максимален размер на подпомагането, което може да получи 
един земеделски стопанин е до 65% от стойността на застрахователната 
премия. Кандидатстването е започнало от 30 март 2015 година и 
продължава до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август.

 От 22 юни до 31 август 2015 г., пчеларите, изпълнили инвестициите 
си по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на 
извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки 
за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Европейския съюз” от 
Национална програма по пчеларство (НПП) за тригодишен период 2014-
2016, могат да подават заявления до 45 дни от приемането на заявлениета. 
Условие за получаването и е кандидатите да са изпълнили стриктно 
инвестициите, за които имат сключен договор с ДФЗ. Пчеларите, които 
не са изпълнили изцяло инвестициите си по НПП, ще бъдат лишени 
от възможността да кандидатстват за същия вид инвестиции през 
следващия прием на програмата. Изключение правят само пчеларите, 
които не са изпълнили инвестициите си, поради настъпили форсмажорни 
обстоятелства.

 Краен срок за всички плащания към пчеларите за прием 2015 г. е 15 
октомври 2015 г.

ФЕСТИВАЛ “ТРАНСФИГУРЕЙШЪН” В С. ДОЛЕН
В дните от 6-ти до 10-

ти август включително 
се проведе музикално и 
културно-образователно 
мероприятие с 
наименование “Фестивал 
Трансфигурейшън” в 
старата част на с. Долен. 
Фестивалът има основно 
музикална насоченост 
като бяха планирани 
концерти на редица 
изпълнители на фолклор 
и модернизиран фолклор 

от Балканите. Един от основните изпълнители е известната истанбулска 
фолклорна група “Baba Zula”. 

Културно-образователните мероприятия включваха демонстративни 
работилници и обучения в различни сфери. Те обхващаха традиционни 
занаяти като: ковачество, работа с камък (суха зидария), традиционна 
архитектура, грънчарство, изработка и свирене на традиционни 
музикални инструменти. В допълнение демонстративните работилници 
обхващаха и съвременни изкуства като: роботика, хоби-роботика, 
професионална фотография, интерактивни инструменти, музикална 
продукция и звукозапис. TRANSFIGURATION FESTIVAL 2015 
(ПРЕОБРАЖЕНИЕ) е проект на група артисти и музиканти участващи 
активно в културния живот на България, който стартира за първа година, с 
активното съдействие на Общинска администрация - Сатовча. Проекта е 
мултижанров, обединяващ автори от различни области, интерпретиращи 
фолклора в своето творчество. За провеждането на фестивала, стартира 
изграждането на каменен амфитеатър и основна сцена, по-малка сцена и 
съответните пространствени елементи – подиуми, шатри, тенти и други. 
Цялостната инфраструктура се реализира с естествени материали, за 
да се впише естетически в духа на архитектурната среда. Основните 
участници бяха Теодосий Спасов с проекта Balkansky, Исихия, Irfan, Baba 
Zula от Турция, V.I.C. от Гърция, smallman, Кайно Йесно Слонце и други 
водещи имена от родната сцена. Предвидени са и съпътстващи дейности 
в рамките на фестивала като лекции и работилници по грънчарство, 
ковашки занаяти, ателие по изработване на традиционни музикални 
инструменти, строителство с естествени материали, роботика, фотография 
и други. Събитието предложи на своите гости детски кът с аниматори, 
собствена библиотека, конен туризъм и премиерата на пълнометражната 
версия на документалния филм „Това е България”, заснет в продължение 
на повече от 3 години. Фестивалът е с тенденция да се провежда всяка 
година като основни цели са опазването на традициите, съхраняването 
и възраждането на занаятите, подпомагането на региона, работа в 
дългосрочен план за развитието на с. Долен, околните селища и община 
Сатовча като атрактивна туристическа дестинация. Цялостната идея по 
реализирането на проекта е в опазването на културното наследство и 
традиции и подкрепа на творците интерпретиращи фолклора в своето 
творчество, да се подпомогне туризма и да се активира населението в 
посока за устойчивото развитие.

НОВО РАБОТНО МЯСТО
 Министерството на 

труда и социалната 
политика чрез Главна 
дирекция „Европейски 
фондове, международни 
програми и проекти”, кани 
желаещите да представят 
проектни предложения 
по Приоритетна ос 1: 
Подобряване достъпа 
до заетост и качеството 
на работните места, 
Инвестиционен приоритет 
1. „Достъп до заетост 
за търсещите работа и 

неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени 
от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, 
и подкрепа за мобилността на работната сила“ и Инвестиционен 
приоритет 3. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите 
хора,в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 
образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск 
от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, 
включително чрез прилагане на гаранция за младежта“ (с финансиране 
от ЕСФ) посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок 
за кандидатстване.

BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” 
Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са: 
Операцията има за цел да осигури предпоставки за създаване на 

устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел 
ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване 
на подходящи обучения, включително на работното място, както и 
предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване 
на нови работни места. Операцията ще постави акцент върху интеграцията 
на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда. 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с 
финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд. 

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват: 
1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца. 

(Тази дейност е задължителна); 
2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа 

или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по 
първа, втора или трета 

квалификационна степен на вече наетите по проекта лица. (Работното 
място следва да изисква използването на посочената в проектното 
предложение професионална квалификация);

3. Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно 
Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 
„Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална 
компетентност” на вече наетите по проекта лица. (Работното място 
следва да изисква използването на посочената в проектното предложение 
ключова компетентност); 

4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, 
свързани със създаването на нови работни места; 

5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, 
вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост; 

6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник 
отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата 
група; 

6.1 Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с 
увреждания. 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните 
интернет адреси: 

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6853 
http://www.eufunds.bg/bg/page/1044 
https://eumis2020.government.bg/ 
Крайният срок за представяне на проектните предложения е 14.09.2015 

г., 23:59 ч. Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на 
проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран 
електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за 
управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - 
https://eumis2020.government.bg


