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ОБЩИНСКИ   НОВИНИ

 Национална програма за  обучение и заетост“ Клио“ 
2015 

 
През 2015 г.  по  Национална 

програма за  обучение и заетост 
“Клио“към Министерството на 
труда и социалната политика  
са  наети общо 4 лица, от  
които двама аниматори и 
двама озеленители. Двама от 
тях осъществяват дейности, 
свързани с облагородяване и 
поддържане на обекта «Късно-
античен град „Никополис 
ад Нестум”  - с. Гърмен” и 
„Градище“ с. Долно Дряново.

Обектите са  големи по площ  и имат нужда от лица, които да 
поддържат алеите и тревните площи и да извършват други дейности  
по облагородяване и поддържане им.       Към момента на Никополис 
ад Нестум и Градище с. Долно Дряново работят други  двама като 
аниматори. Те посрещат туристите  и популяризират обектите, които са  
много значими за развитието на туризма в община Гърмен.

Общината непрекъснато се стреми да създава  условия за развитие 
на културно исторически туризъм и насърчаване на устойчивото 
икономическо развитие. Поради тази причина служителите от общинска 
администрация  Гърмен подготвя за втори път проект по Националната 
програма за обучение и заетост“ Клио“, с който ще кандидатства за 
наемането на 5 трайно безработни лица, които да продължат работата 
по подръжката и популяризирането на двата обекта и през следващата 
календарна година. 

ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
С. ДЕБРЕН ЧЕСТВА 90 ГОДИШЕН 

ЮБИЛЕЙ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ“
На 25.11.2015 г. се навършиха юбилейни 90 години от създаването 

на ОУ „Св. Климент Охридски” с. Дебрен. Във връзка със светлия 
празник в училището се проведоха разнообразни конкурси, състезания и 
мероприятия, даващи възможности за изява на всеки един от учениците.

По повод на празника, специални поздрави и красив букет цветя, връчи 
кмета на община Гърмен г-жа Минка Капитанова на директора на на ОУ 
„Св. Климент Охридски” с. Дебрен - г-н Верхат Топчиев.

ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 
ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН

 „ДА ПОДАДЕМ РЪКА” 

Колко струва да сбъднеш мечтите на коледа,
да повярваш, че можеш да бъдеш щастлив,
да повярваш в живата, а също и в хората,

и отново да видиш света по-красив.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН,
   Общинска администрация с. Гърмен, съвместно с училищата, детските 
градини, читалищата и всички вас, продължва благотворителната 
иинциатива „Да подадем ръка” за подпомагане на децата сираци от 0 до 18 

години от общината.
   През миналата 

година, благодарение 
на вашето активно 
участие и отзивчивост, 
събрахме 7 958 лв., 
които зарадваха 46-
те деца сираци, за 
което най-сърдечно 
ви благодаря.

   Нека и тази година, 
в навечерието на 
Коледа, да отворим 
широко сърцата 
си и с нашето 
скромно участие в 

инициативата, да направим по-щастливи празниците на тези деца!
   Нека всеки сам определи начина и формата как да участва:
- Участие в Благотворителния коледен концерт на 22.12.2015 г.;
- Участие в Коледен базар със свое произведение – предмет, сувенир 
или кулинарно изкушение;

- Дари парични средства, в кутиите, които ще са на Коледния базар 
или
- По Банкова сметка: IBAN – BG62STSA93003390012010

   Ако имате други предложения или въпроси, свържете се с нас на тел. 
07523/20-40 или на e-mail: oba_garmen@abv.bg
     
      С уважение,
     МИНКА КАПИТАНОВА
     Кмет на община Гърмен
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ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 
СЕПТЕМВРИ 2015 г. 

До 10-ти декември:
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 декември:
ЗДДС
Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 
отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период – месец ноември.
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 2013 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление 
за неподаване на месечни декларации за ноември 2013 
г. 
До 15-ти декември:
ЗКПО
Месечните авансови вноски за декември за 
корпоративния данък по Закона за корпоративното 
подоходно облагане.
Тримесечните авансови вноски за трето тримесечие 
за корпоративния данък по Закона за корпоративното 
подоходно облагане.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
Подаване на данни от производител/ вносител на 
фискални устройства за разчетени фискални памети 
през месец ноември
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 
2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение.
До 25-ти декември:
ЗДДФЛ
Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
удържан през месец ноември за доходи от трудови 
правоотношения.
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 ноември, 
когато пълният размер на начислените от работодателя 
доходи от трудово правоотношение за този месец не е 
изплатен до 25 декември.
До 31-ви декември:
ЗМДТ
Подаване на декларация за освобождаване от такса за 
сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма 
да се ползват през цялата следваща година.
 ЗКПО
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.
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 
от физически лица – регистрирани като земеделски 
производители за упражняване правото на избор за 
облагане с данък върху годишната данъчна основа по 
чл. 28 от ЗДДФЛ.
Издаване от работодателите и предоставяне на 
работниците/служителите на служебна бележка по чл. 
45 от ЗДДФЛ за придобитите през годината облагаеми 
доходи от трудови правоотношения и за удържания 
през годината данък (образец 2), когато трудовото 
правоотношение е прекратено през течение на годината 
и ако служебната бележка не е издадена в едномесечен 
срок от датата на последното плащане.
 

ДАНЪКЪТ ЗА ЗЕМЯТА 
В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 
ОТПАДА ОКОНЧАТЕЛНО

Въвеждането на данък за поземлените 
имоти в строителните граници на 
населените места, които са със статут 
на земеделска земя и не е променено 
предназначението им от техните 
собственици, няма да се облагат с данък.  

Това беше решено окончателно с 
приемането на второ четене на промените 
в Закона за корпоративното подоходно 
облагане от Народното събрание. 

Т.нар. данък “градина” беше предложен 
от Финансовото министерство и 
предизвика остра реакция в общественото 
и политическото пространство. 
Икономисти, депутати и експерти се 
обявиха против въвеждането му. Преди 
дни Комисията по бюджет и финанси 
отхвърли исканите данъчни промени за 
данъка.

БЪЛГАРИЯ И ОЩЕ 17 
ДЪРЖАВИ ЩЕ ВРЪЩАТ ПАРИ 

ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ НА ЕК!

България, заедно с още 17 държави-членки 
на ЕС ще връща на Европейската комисия 
неправомерно изразходвани средства по 
Общата селскостопанска политика (ОСП), 
става ясно от съобщение на Еврокомисията. 
Сумата се връща в бюджета на ЕС поради 
неспазване на правилата на Съюза или поради 
несъответстващи процедури за контрол на 
селскостопанските разходи след заседание 
на Европейската комисия в рамките на т.нар. 
годишна процедура за уравняване на сметките.  

Справка на Фермер.БГ в Официалния вестник 
на ЕС сочи, че страната ни ще връща средства 
заради Програмата за развитие на селските 
райони 2007-2013 и по-конкретно заради 
„слабости при оценката на основателността 
на разходите на някои разходи“. Сумата, която 
страната ни трябва да върне е 316 957,85 евро.   

Останалите държави, които ще 
възстановяват средства към ЕС са Чешката 
република, Дания, Германия, Испания, 
Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, 
Литва, Нидерландия, Португалия, Румъния, 
Словения, Словакия, Швеция и Обединеното 
кралство. Общата сума, която ще се върне е 
276 000 000 евро. 

ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2015 ЗАПОЧВАТ 
ПО ГРАФИК ОТ КРАЯ НА ЯНУАРИ 2016

ДФЗ работи по 
индикативен график за 
изплащане на субсидиите 
по Директните плащания за 
кампания 2015

Държавен фонд 
„Земеделие“ работи по 
индикативен график за 
изплащане на субсидиите 
по Директните плащания 
за кампания 2015. В 
него са взети предвид 
всички етапи, през които 
минава обработката на 

заявленията, нормативно заложените срокове, включително и за прием 
на допълнителни документи. 

Изплащането на средствата по СЕПП стартира в края на януари 2016 
г. Съгласно европейското законодателство плащанията за съответната 
кампания се извършват максимум на два транша. С оглед на това, плащането 
по СЕПП през януари ще се извърши преди да е минала процедурата по 
разрешаване на двойно декларираните площи. Изчисленията ще бъдат 
направени по предварителен слой „Площи, допустими за подпомагане”, 
а финалната оторизация ще се извърши на база разрешени застъпвания и 
окончателен слой „Площи, допустими за подпомагане”. 

В началото на февруари ще започнат плащания по:
Мярка 10 Агроекология и климат
Мярка 11 Биологично земеделие
Мярка 13 Плащания за райони с природни или други специфични 

ограничения(необлагодетелствани райони). 
По Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури, 

субсидиите ще тръгнат към земеделските стопани в началото на март. 
Подпомагането по Схемата за преразпределително плащане е предвидено 
за началото на април. 

Превеждането на средствата по Схемата за зелени директни плащания 
се очаква да започне през май 2016 г. Този срок се налага поради факта, 
че зелените изисквания са изцяло нов елемент във всички държави-
членки, а и към момента в Европейската комисия все още дискутират 
възможностите за опростяването им. 

Всички индикативни ставки са публикувани насайта на ДФ „Земеделие“.
Окончателните ставки по схемите ще станат ясни след приключванетона 
необходимите административни проверки, непосредствено преди 
извършване на плащането по съответните схеми.
ДАВАМЕ ДВОЙНО ПОВЕЧЕ ЗА 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
Сабраните средства от благотворителни кампании на БЧК през 2014 

г. са двойно повече в сравнение с предишни години. Това разказа за 
„Новинар” Екатерина Борисова-Йовова, началник отдел “Фондонабиране 
и маркетинг” към Българския червен кръст.

От хуманитарната организация са събрали близо 1, 7 млн. лв. само от 
коледни инициативи в помощ на бедни и пострадали в цялата страна. 
Ежегодно от БЧК набират пари от продажба на картички, чрез дарения на 
клиенти в големите хранителни вериги и корпоративни и индивидуални 
финансови постъпления.

„Нараства доверието на обществото към нас, тъй като каузите са 
значими за здравето на уязвими деца и хора в нужда”, коментираха от 
ръководството.

Една от най-успешните кампании е „Топъл обяд”, която през настоящата 
учебна година ще дари вкусна трапеза на 1650 хлапета в нужда, а 
събраната до момента сума надхвърля 1,6 млн. лв.

За 10 години семействата на 455 деца, пострадали при пътни инциденти, 
са подпомогнати от инициатива, съвместна с „Пътна полиция”. Само 
за изминалата година са набрани близо 42 000 лв. в помощ на 80 деца. 
За 2015 г. броят им е спаднал наполовина - 33 118 лв. Тези средства са 
отишли в семействата на 30 деца.

Общата сума, събрана за фонд „Милосърдие” през миналата година, е 
60 756 лв. Събраните пари са помогнали на 283 души.

За бежанци обаче даряваме двойно по-малко, отчитат от БЧК. Справката 
е на база миналогодишна кампания, когато събраната сума надхвърлила 
100 000 лв., заяви Екатерина Борисова-Йовова. Причината за това 
вероятно е краткото време, през което организаторите водели активна 
кампания – едва няколко месеца.

„При подобни кампании хората даряват повече в началото, когато 
все още са в пика си”, коментира Екатерина Борисова-Йовова и изрази 
надежда ситуацията в Париж да не повлияе върху благотворителността 
за търсещи убежище у нас.

Според данните на организацията корпоративният сектор е основен 
източник на дарения. 50 на сто от постъпилите суми са от фирми, което е 
израз на добра социална отговорност на българския бизнес, коментират 
от БЧК и допълват, че индивидуалните дарения през миналата година са 
35% от общата сума за 2014 г., а от тях над 152 000 лв. са от SMS.

Като цяло през тази година средствата са по-малко в сравнение с 
изминалата, тъй като тогава страната ни беше сполетяна на няколко 
природни бедствия. Тогава от хуманитарната организация са събрали над 
2 млн. лв.

МЗХ ПУБЛИКУВА ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 19,2 НА ПРСР

Министерството на 
земеделието и храните 
публикува за обществено 
обсъждане проект на наредбата 
за прилагане на подмярка 
19.2. „Прилагане на операции 
в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно 
развитие” на мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие” 

(ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 
2020 г. 

Подпомагат се стратегии за ВОМР, които допринасят за постигане на 
специфичните цели за всяка програма, включена в подхода. Подмярка 
19.2 се прилага на ниво община или обединение на съседни общини 
и/или съседни населени места - част от община/и за територия с 
непрекъснати граници и население между 10 000 и 150 000 жители по 
данни от Националния статистически институт към 31.12.2014 г., в която 
задължително е включен селски район, се посочва в проектонаредбата. 

Допустими за подпомагане кандидати и получатели на финансова 
помощ: 

По реда на наредбата ще се подпомагат стратегии на МИГ, представлящи 
публично- частно партньорство със задължително участие на общината/
ите от територията на действие на МИГ в колективния върховен 
орган, със седалище и адрес на управление на територията на селския 
район в рамките на територията, на която действа МИГ. Допустими за 
подпомагане ще са стратегии на МИГ, които имат колективен управителен 
орган и колективен върховен орган, чиито членове са с постоянен адрес 
и/или работят или имат седалище и адрес на управление на територията 
на действие на МИГ. В допълнение МИГ трябва да имат дял на 
представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския 
сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния 
върховен орган и в колективния управителен орган на сдружението, 
непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас и трябва да включват 
представители на различни заинтересовани страни от местната общност 
в органите си. 

Допустимите получатели, дейности и разходи, за които се предоставя 
финансова помощ, ще се определят в мярка от стратегията за ВОМР, 
като: - В стратегия за ВОМР не се избират мерки, финансирани от 
ЕЗФРСР, предвиждащи фиксирани плащания и мерки, свързани със 
схеми за плащания на площ, в т.ч. подмерки 6.1 „Стартова помощ за 
млади земеделски производители”, 6.2 „Стартова помощ за неземеделски 
дейности” и 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ 
на мярка „Развитие на стопанства и предприятия“ и - Със средства от 
ОПИК не се допуска финансиране на проекти, изпълнявани от микро 
предприятия в рамките на селски райони и от предприятия, които не 
са допустими съгласно координацията на ОПИК с другите програми, 
финансирани със средства на ЕС. 

Финансови условия:
В проекта на наредба се определя максималния размер на общия 

публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР, както и 
максималния размер на публичния принос за проект към стратегия за 
ВОМР. Максималният размер на допустимите резходи е дефиниран 
в размер до левовата равностойност на 200 000 евро за проекти, 
финансирани със средства от програмите, участващи в подхода, с 
изключение на ОПОС 2014-2020 г., за които размерът ще бъде определен 
в насоките за кандидатстване и за ОПИК, който ще бъде определен в 
обявата на МИГ/МИРГ след одобрение от Управляващия орган на ОПИК. 

ДВЕ НОВИ ОГНИЩА НА БРУЦЕОЛОЗА В 
ОБЛАСТИТЕ БЛАГОЕВГРАД И ПЛЕВЕН

При изпълнението на Държавната 
програма са констатирани две нови 
огнища на заболяването бруцелоза - в 
благоевградското село Кочан и в град 
Кнежа, Област Плевен. В село Кочан 
22 дребни преживни животни са дали 
положителен резултат за болестта. В 
град Кнежа, Област Плевен 6 говеда са 
реагирали положително за заразата. 

Наложена е забрана за придвижване 
на животните от и към населените 

места. Всички животни с положителни проби ще бъдат умъртвени по 
хуманен начин и ще бъдат унищожени в екарисаж. Обследването на 
епизоотичната обстановка продължава. 

Бруцелозата е зооноза (предава се от животни на хора). Хората могат да 
се заразят чрез контакт с болно животно и при консумация на сурово мляко 
или не добре термично обработено месо. Най-честата симптоматиката 
при заболелите животни е повишена температура, аборти, подути стави и 
други. Заразата става с директен контакт между здрави и болни животни. 
Замърсени с причинителя фуражи, оборудване, водопои, превозни 
средства и постеля също могат да бъдат източник на заразата. 

Апелираме фермерите при съмнения за болни животни или при 
възникнали допълнителни въпроси да се обръщат към ветеринарния 
лекар, обслужващ обекта или да потърсят официалния ветеринарен 
лекар, за съответната община.

ОТ 1 ЮНИ 2016 Г.   СЕ 
ПРЕДВИЖДА ДА СЕ ОТВОРЯТ 
ПЪРВИТЕ ПОДМЯРКИ ОТ 

МЯРКА 7 
От 1 юни 2016 г. 

предвиждаме отваряне 
на първите подмерки 
от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване 
на селата в селските 
райони“от Програмата 
за развитие на селските 
райони 2014-2020 

г., която е основна за развитието на малките 
населени места. Това съобщи заместник 
– министърът на земеделието и храните 
Васил Грудев по време на Националната 
среща на евроекспертите от общините. Той 
посочи, че до края на месец декември ще има 
изготвен първоначален вариант на Наредбата 
за прилагане на мярката, която ще даде 
стабилност и сигурност на бенефициентите, 
съобщиха от Министерството на земеделието 
и храните.

„Общият бюджет на мярка 7 е 685 млн. 
евро до 2020 г. Трябва да направим така, че 
всяко едно евро да отиде там, където е най-
необходимо,защото съм убеден, че желанията 
за инвестиции ще надхвърлят възможностите 
на бюджета по програмата“, допълни зам.-
министър Грудев.

Той обясни, че през месец юни 2016 г. ще 
стартират първите приеми за инвестиции, 
свързани с пътища, водопровод, социална 
и образователна инфраструктура. Когато 
общината е бенефициент, финансирането ще 
е на 100%, а когато е ВИК операторът, ще се 
финансират 75% от инвестициите.

„Разчитам на приоритизация при изготвянето 
на проекти за социална и образователна 
инфраструктура. Тези обекти генерират много 
позитиви за населените места и ползвателите 
на тези инвестиции“, уточни Грудев.

КАНДИДАТИТЕ ПО СХЕМАТА 
ЗА МЛАДИ ФЕРМЕРИ ДОКАЗВАТ 
ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ 
ДО 1 ДЕКЕМВРИ

Наближава крайният срок – 1 декември, 
в който младите фермери, кандидатствали 
за директни плащания по Схемата за 
млади земеделски стопани, трябва да 
предоставят в съответната Областна 
дирекция на ДФ “Земеделие” документи 
за придобити професионални умения и 
познания.

Съгласно изискването на чл. 15, ал. 1 на 
Наредба 3 младите стопани представят 
документи за завършено средно и/или 
висше образование в областта на селското 
стопанство или ветеринарната медицина, 
и/или за икономическо образование със 
земеделска насоченост.

Придобити професионални умения и 
познания се доказват и с удостоверение 
за завършен курс от минимум 150 часа 
или свидетелство за получена степен на 
професионална квалификация в областта 
на селското стопанство. 

Фонд „Земеделие“ напомня на младите 
земеделски стопани, че документите, 
издадени от висши учебни заведения, 
трябва да бъдат от акредитирани 
институции. Предоставените документи 
за завършен курс трябва да бъдат от 
центрове за професионални обучения, 
които имат лиценз да провеждат 
обучения. Допустими са и документи за 
извършено обучение по мярка 111.



  4                             ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

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

  
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ” АСЕН ЗЛАТАРОВ - 1924” С.ОГНЯНОВО

          ОБЩ.ГЪРМЕН ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД
                   2947 с. Огняново, e-mail:asen_zlatarov1967@abv.bg

ЗАПОВЕД
№........../........................2015г.

 На основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС и във връзка с чл. 61, ал. 1 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и  Протокол от № 8 / 16.11.2015 г. на Настоятелството на 
Народно читалище „Асен Златаров -1924” с. Огняново

ОТКРИВАМ:
Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния обект част от 
публична общинска собственост: 

1. “Магазин“, находящ се в сградата на НЧ “Асен Златаров - 1924“, 
представляваща двуетажна масивна сграда - читалище с обща застроена 
площ от 720 кв.м., върху УПИ IV, пл. №288, кв. 21, по плана на село 
Огняново, със застроена площ за магазина от 12 /дванадесет/ кв.м.

Начална тръжна цена - 24 /двадесет и четири/ лева месечно.
2. “Офис помещение“, находящо се в сградата на НЧ “Асен Златаров 

- 1924“, представляваща двуетажна масивна сграда - читалище с обща 
застроена площ от 720 кв.м., върху УПИ IV, пл. №288, кв. 21, по плана 
на село Огняново, със застроена площ за офис помощение от 20 /
двадесет/ кв.м.

Начална тръжна цена - 49 /четиридесет и девет/ лева месечно.
Оглед на обекта ще се извърши последната седмица, преди крайния 

срок за подаване на заявления за участие.
Заявленията за участие в търга се подават лично от кандидатите или 

от техни упълномощени представители в сградата на Народно читалище 
„Асен Златаров -1924” на адрес: село. Огняново, общ. Гърмен, обл. 
Благоевград  до 17.00 часа на 10.12.2015 г., включително.

Търгът ще се проведе на 11.12.2015г. от 16.00 часа в  сградата на 
Народно читалище „Асен Златаров -1924” с. Огняново.

Депозит в размер от 10.00 лв. се внася  в касата на Народно читалище 
„Асен Златаров -1924” на адрес: село. Огняново, общ. Гърмен, обл. 
Благоевград.

Утвържадвам тръжната документация, която е неразделна част от 
настоящата заповед.

Цената на тръжната документация е 30.00 лв. и се закупува от Народно 
читалище „Асен Златаров -1924” на адрес: село. Огняново, общ. Гърмен, 
обл. Благоевград.

ВЕБИЕ МУТИШЕВА
Председател на НЧ „Асен Златаров -1924” с. Огняново

  
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ” ЗОРА- 1929” С.ДЪБНИЦА

          ОБЩ.ГЪРМЕН ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД
                   2940 с. Дъбница, e-mail:chitalishte_zora@abv.bg

ЗАПОВЕД
№........../........................2015г.

 На основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС и във връзка с чл. 61, ал. 1 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и  Протокол от № 6/02.10.2015 г. на Настоятелството на 
Народно читалище „Зора -1929” с. Дъбница

ОТКРИВАМ:
Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните части от обект 
публична общинска собственост: 

“Малък салон“, находящ се на първи етаж с сградата на НЧ “Зора - 
1929” представляващо УПИ IV, кв 23, по плана на село Дъбница с обща 
площ на салона от 70 /седемдесет/ квадратни метра, ведно с открита 
площ пред салона от 46 /четиридесет и шест/ квадратни метра. 

Начална тръжна цена - 190 /сто и деветдесет/ лева месечно.
Оглед на обекта ще се извърши последната седмица, преди крайния 

срок за подаване на заявления за участие.
Заявленията за участие в търга се подават лично от кандидатите или 

от техни упълномощени представители в сградата на Народно читалище 
„Зора - 1929” на адрес: село. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград  
до 17.00 часа на 08.12.2015 г., включително.

Търгът ще се проведе на 09.12.2015г. от 14.00 часа в  сградата на 
Народно читалище „Асен Златаров -1924” с. Огняново.

Депозит в размер от 10.00 лв. се внася  в касата на Народно читалище 
„Зора - 1929” на адрес: село. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград.

Утвържадвам тръжната документация, която е неразделна част от 
настоящата заповед.

Цената на тръжната документация е 30.00 лв. и се закупува от Народно 
читалище „Зора - 1929” на адрес: село. Дъбница, общ. Гърмен, обл. 
Благоевград.

МУРАД АДЕМ
Председател на НЧ „Зора - 1929” с. Дъбница

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция

„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 27.11.2015 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев

Телефон за връзка: 0751/61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА

1 Кредитен експерт Висше образование
1 Учител по труд и техника Висше образование
1 Учител, английски език Висше образование 
1 Възпитател Висше образование 
1 Учител по математика Висше образование
1 Учител, детска градина Висше образование
1 Преподавател,чужд език,извънкласни 

извънучилищни дейности
Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 48 МЕСТА
16 Шивачи мъжко/дамско облекло Средно, Основно образование
12 Шивачи Основно образование
4 Машинни оператори шиене Основно образование
1 Работнице, сглобяване на детайли Основно образование
1 Продавач-консултант Средно, осново образование
1 Крояч Основно образование
1 Шофьор на лекотоварен афтомобил Основно образование
3 Застрахователни агенти Средно образование
1 Готвач Средно образование
1 Монтьор на обувки Основно образование
1 Общ работник Основно образование
1 Началник смяна Основно образование
1 Настройчик, оператор на 

дървообработваща машина
Основно образование

1 Домакин Средно образование
1 Пазач, невъоражена охрана Основно образование
1 Шивач, обувки Основно образование
1 Машинен оператор, банциг Основно образование

ПО ЧЕТИРИ ПОЧИВНИ ДНИ ПРЕЗ МАРТ, МАЙ 
И СЕПТЕМВРИ ЩЕ ИМА ПРЕЗ 2016 Г.

По четири 
последователни 
почивни дни 
през март, май 
и септември 
2016 г. ще имат 
р а б о т е щ и т е , 
р е ш и 
Министерският 
съвет като 
р а з м е с т и 
почивните дни 
през следващата 
година. През 
септември дори 

ще се съберат два пъти по четири неработни дни.
За да не се прекъсва работната седмица, както и да се осигури по-

ефективно използване на почивните дни, кабинетът взе решение да 
обяви за неработни 4 март (петък), 23 май (понеделник), 5 септември 
(понеделник) и 23 септември (петък). Те ще се отработват съответно на 
12 март (събота), 14 май (събота), 10 септември (събота) и 17 септември 
(събота).

Разместванията се налагат, тъй като през 2016 г. Националният празник 
на България – 3 март, се пада в четвъртък, а по календар 4 март е петък. 
Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост – 
24 май, е във вторник, а предходният 23 май се пада в понеделник.

Официалният празник 6 септември – ден на Съединението, през 2016 
г. е във вторник, а по календар 5 септември е в понеделник. Денят на 
независимостта на България – 22 септември, е в четвъртък, а следващият 
ден 23 септември се пада в петък.

Дните, които се обявяват за работни, са съботи през същия месец, като 
по този начин броят на работните дни в месеца не се променя.


