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Кметът на община Гърмен, г-жа Минка Капитанова, откри официално 
напълно обновената и обзаведена ДГ “Светлина” в село Осиково, която е 
филиал на детското заведение в съседното село Рибново.

На официална церемония в присъствието на кмета на селото Митко 
Дедьов, персонала на детската градина и най-вече в присъствието на 
децата, техните родители и жителите на селото, Капитанова преряза 
лентата и честити новата придобивка на всички, като пожела на 
малчуганите от Осиково да растат здрави и щастливи и да ползват с 
радост предоставените им условия за обучение и игри.

Обновената до неузнаваемост 
детска градина в гърменското 
село Осиково се помещава 
на първия етаж в сградата на 
училището в селото, което 
допреди няколко години не 
бе действащо, а въпросните 
помещения се използваха 
за тютюнев склад по време 
на изкупните кампании и за 
сеновал, в който  местните 
складираха сено за изхранване 
на животните.

Децата от Осиково пътуваха за училище и детска градина в съседното 
Рибново.

През 2015 г. съветниците в Гърмен гласуваха закритото училище в 
Осиково да бъде ремонтирано и пригодено за ползване като филиал на 

школото в Рибново и 
ДГ “Светлина”.

Съветниците тогава 
решиха ремонтът 
на първия етаж от 
сградата да се извърши 
с пари от преходния 
излишък на ДГ 
“Светлина”, които бяха 
в размер на около 100 
000 лева, а вторият 
етаж да се обнови със 
собствени средства на 
училището в Рибново.

Така, навръх 1 
март, за радост на деца, родители и жители на Осиково ремонтираните 
помещения бяха открити официално от кмета на общината Минка 
Капитанова.

Освен че детската 
градина в Осиково след 
ремонта стана едно 
приятно и красиво място 
за децата и персонала, 
в него е монтирано и 
ново отопление, което 
ще се извършва с пелети. 
Предишната сграда, в която 
се помещаваше детската 
градина, беше стара 
постройка и не отговаряше 
на изискванията за детско 
заведение.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО 
МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- 
НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016“
BG05FMOP001-3.002

Информация  
 Успешно продължава 

изпълнението на проект: 
„Осигуряване на топъл 
обяд„ по  договор 
BG05FMOP001-03.002-
0166-С01 за предоставяне 
на безвъзмездна  
финансова помощ. 
Проектът се осъществява 

с финансовата подкрепа на   Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най – 
нуждаещите се лица 2014-2020 г. операция „Осигуряване на топъл обяд-
2016“ BG05FMOP001-3.002 между Агенция за социално подпомагане, 
чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска 
интеграция“ и Община Гърмен в качеството си на партньорска 
организация – бенефициент. 

Проектът е с продължителност 6 месеща обхващащ  периода  до  30 
април 2017 г.

Топъл обяд се приготвя в кухнята на „Домашен социален патронаж“ 
с. Марчево и  се предоставя в работните дни от съответния месец на 
общо 70 потребители от целевата група на проекта. Потребителите са от 
различни населени места на територията на общината. 

По проекта се извършват съпътстващи мерки на потребителите 
от целевата група, като информиране и насочване за други услуги,  
консултиране за балансиран режим на хранене и др. с цел намаляване на 
социалното изключване. 

С реализацията на проекта операцията ще допринесе да се постигне 
общата цел на Оперативната програма, свързана с намаляване на броя 
на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с храна, с оглед 
преодоляване на основното материално лишение.

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА РЕМОНТИРАНАТА СГРАДА  НА 
ДЕТСКАТА ГРАДИНА В С. ОСИКОВО

Уважаеми жители на община Гърмен,
Уважаеми гости,
В историята на България има една дата – 3 март, която е синоним 

на святата дума – Свобода! 
Тази дума векове наред е раждала герои, мъченици и будители, 

които със слово и меч са творили историята и със златни букви са 
изписвали категоричната ни воля – Свобода или смърт!

Ако днес можем да се наречем свободни, това не би било възможно без 
поколения български просветители, революционери и национални 
герои. Без Раковски и Караджата, без Ботев и Левски, без будителите 
и възрожденците, без строителите на съвременна България.

В този ден българите заставаме като един, горди от завета на 
дедите ни, от епопеята на Шипка и Априлското въстание, от подвига 
на Съединението и акта на Независимостта. Днес се покланяме 
пред делото на всички знайни и незнайни герои и жертви, които 
българския народ даде в борбата за национална независимост.

Нека бъдем достойни за славата, която ни завещаха нашите предци! 
Да бъдем смели! Да бъдем истински българи!

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА ПАМЕТ НА ГЕРОИТЕ!

МИНКА КАПИТАНОВА
Кмет на община Гърмен



  2                                        НОВИНИ
министър е предвидил въвеждане на 
системата едновременно за болничния и 
извънболничния сектор, но е въведена само 
в болничния, настоящото ръководство на 
МЗ смята за необходимо да не се намесва в 
работата на независимата съдебна система и 
да изчака решението на ВАС. 

„Сривът, за който спомена министърът, 
би причинил възникването на редица 
комуникационни проблеми, които биха 
били в ущърб основно на пациентите, 
тъй като ще затруднят достъпа им до 
медицинска помощ“, обяви заместник-
министърът на здравеопазването Любомир 
Гайдов. „По силата на Закона за здравето 
всеки български гражданин има право на 
достъпна медицинска помощ, която да 
отговаря на принципите на своевременност, 
достатъчност и качество. Гарантирането 
на правата на пациентите, в това число и 
на правото им на достъп до медицинска 
помощ, е ангажимент на държавата, поради 
което тя е отговорна да препятства всяка 
възможност за осуетяване на спазването им. 
Остава открит въпросът защо предходното 
ръководство на МЗ не е взело мерки за 
въвеждане на пръстовия автентификатор 
в извънболничната помощ в нормативно 
установения за това срок и защо е допуснало 
въвеждането му в болничната помощ със 
закъснение“, коментира Любомир Гайдов. 

Ръководството на Министерството на 
здравеопазването счита за подходящо 
изготвянето на концепция за Електронна 
здравна карта, съдържаща частично 
или пълно електронно здравно досие, 
което да бъде интегрируемо в Единния 
идентификационен документ. Неговото 
въвеждане предстои поетапно в ЕС и в 
България от 2018 г. От друга страна контролът 
при такава форма на идентифициране и 
управление на медицинската информация е 
максимално възможен и ефективен.

ВЕЛИКДЕНСКИ НАДБАВКИ 
ЩЕ ИМА КЪМ ПЕНСИИТЕ 
ПОД 314 ЛВ.

Великденски добавки ще получат всички 
пенсионери, чиито пенсии са под 314 лв., 
колкото е линията на бедността в страната за 
тази година. Това съобщи след заседанието 
на Министерския съвет служебният премиер 
Огнян Герджиков. Всекички пенсионери, 
отговарящи на условието, ще получат по 40 
лв. надбавка.

Плащането ще коства на бюджета 51 млн. 
лв., допълни той.

“Едно от добрите неща е, че през първите 
два месеца финансовите резултати са много 
добри, по-добри от миналата година”, 
каза Герджиков. Вчера Министерството 
на финансите прогнозира, че бюджетното 
салдо към края на февруари е положително 
в размер на 822.4 млн. лв. или 0.9% от 
прогнозния БВП.

Министерският съвет е готов с проект на 
постановление, с което таксите за бизнеса 
ще бъдат не по-големи от разходите на 
администрацията за съответната услуга.

“Финансовите тежести за бизнеса идват по 
пътя на таксите. Тя трябва да бъде оправдана 
от разходите. Констатирахме, че този 
признак е нарушен”, заяви премиерът.

51% от респондентите изразяват несъгласие, че в 
България може да се живее спокойно, но 45% са на 
обратното мнение. 

Малко под една трета са съгласни, че в България 
може да си намериш добра работа, докато 61% са 
на обратното мнение. Хората с висше образование 
и тук имат различно мнение от общата картина, 
като разликата между съгласните и несъгласните е 
сравнително малка.

Образованието се отчита като ценност, като 80% от 
всички са на мнение, че е важно да си добре образован, 
за да успееш в живота. Интересното е, че сред по-
младите възрастови групи около една четвърт не 
смятат така, но въпреки това мнозинството навсякъде 
подчертава важността на образованието. 

Над една четвърт от българите са готови да работят 
повече, за да изкарват повече пари, а над половината 
биха се задоволили със стандартния 8 часов работен 
ден.

23% от всички анкетирани искат да сменят 
работното си място. Сред тези между 18 и 29 г. този 
процент е най-висок, което е логично. На не малка 
част настоящото им работно място е тяхната първа 
работа и перспективите пред тях да се отварят 
възможностите на трудовия пазар предстоят, докато 
хората в предпенсионна възраст са най-консервативни 
и не са склонни да поемат такива рискове. В София 
процентът на хора искащи да сменят работното си 
място е най-висок, но това е обяснимо, поради факта, 
че столицата предлага много други възможности, 
докато в малките градове и селата далеч не е така и 
хората са доволни и от работата, която имат.

ЗАПОЧНА КАМПАНИЯ 2017 ЗА 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СУБСИДИИ

Крайният срок за подаване на документи за 
директните плащания е 15 май 2017 година

Подаването на заявления за подпомагане за 
директни плащания през 2017година започва 
от днес и ще продължи до 15 май 2017 
година. Това съобщиха от Министерството 
на земеделието и храните (МЗХ).

Посочването на площите може да 
се извърши в общинската служба по 
земеделие по един от следните начини - по 
местонахождение на имотите, по постоянен 
адрес на физическите лица или по адрес на 
управление на кандидата, юридическо лице 
и еднолични търговци.

При директните плащания има предвиден 
национален таван за България от Европейския 
фонд за гарантиране на земеделието, който за 
2017 година е в размер малко над 1 милиард 
и 500 милиона лева. Бюджетът става над 2 
милиарда, ако към тази сума се добавят и 
сумите по три схеми за преходна национална 
помощ и част от мерките от Програмата за 
развитие на селските райони. Това обясни 
Георги Праматаров, който оглавява дирекция 
„Директни плащания“ в Министерството на 
земеделието.

След 15 май 2017 година, в продължение 
на 25 календарни дни - до 9 юни 2017 
година включително, кандидатите могат 
да подават заявления за подпомагане, 
като за всеки просрочен работен ден се 
начислява намаление на одобрената сума 
за подпомагане в размер на 1 %. При вече 
подадени до средата на май заявления, могат 
да се извършват корекции без налагане на 
санкции за закъсняла редакция до 31 май 
2017 година включително. 

Независимо от датата на подаване на 
заявлението след 31 май 2017 година, до 9 юни 
2017 година, при извършването на корекции 
във вече заявени площи, както и корекции, 
свързани с добавяне на нови схеми/мерки 
и площи/животни, се налага намаление на 
помощта за засегнатите от промяната данни 
с 1% от сумата за подпомагане, определена 
за тях, за всеки ден просрочие.

ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПРЪСТОВ 
ОТПЕЧАТЪК ПРИ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР 
СЕ ОТЛАГА

Министър Семерджиев реши да отложи въвеждането 
му

Ръководството на Министерството на 
здравеопазването взе решение за нормативно 
стартиране на процедура по отказ за въвеждане на 
„пръстовия автентификатор“ в извънболничната 
помощ през 2017 г. и отлагането му за 2019 г. Това 
съобщи д-р Илко Семерджиев, вицепремиер и 
министър на здравеопазването. Така няма да ни е 
необходим пръстов отпечатък при личния лекар и в 
аптеката. 

„От становищата на заинтересованите от процеса 
органи и организации, а именно БЛС, БЗС, пациентски 
организации и организации на лечебни заведения, 
както и от становището на компетентната институция 
– НЗОК, става категорично ясно, че не е налице 
обективна възможност за въвеждането на пръстовия 
автентификатор в извънболничната помощ на този 
етап“, каза министър Семерджиев. 

„Според НЗОК съществува сериозен риск от 
преждевременното въвеждане на автентификатора, 
тъй като прилагането му и в извънболничната 
помощ може да причини срив в сървърната част 
на регистрационната система на НЗОК, която 
понастоящем обслужва болничната помощ.“ 

По изчисления на НЗОК при внедряване на 
регистрационната система в извънболничния сектор, 
включително аптеките, ще трябва да бъдат закупени 
още поне 25 - 30 000 пръстови скенера и четци за 
машиночитаеми лични документи на обща стойност 
над 25 млн. лв. Ще бъдат нужни и средства за 
поддръжка на софтуер, интернет връзка и други. 

До момента софтуерът за обезпечаване на системата 
с „пръстова автентификация“ е струвал на болничния 
сектор над 4 милиона лева и на НЗОК - 477 000 лева. 
НЗОК декларира пълна невъзможност за поемане на 
допълнително натоварване с подобен мащаб, както и 
липса на средства, техника и налични помещения за 
инсталирането й.

Към настоящия момент изчислителната мощност 
на сървъра, осигуряващ работоспособността на 
регистрационната система, не е в състояние да поеме 
допълнителни натоварвания над тези, произтичащи 
от болничната помощ. При над 43 411 000 посещения 
при първичната и специализираната извънболнична 
помощ, денталната помощ и медико-диагностичната 
помощ за 2016 г., в сравнение с хоспитализациите през 
същата година, ще се достигне до 2 116 % увеличаване 
на „пръстовите автентификации“. 

На 16 март предстои заседание на петчленен състав 
на ВАС, който ще разгледа на втора инстанция 
решението на тричленния състав на ВАС за обявяване 
на правните основания за въвеждане на пръстовия 
автентификатор за нищожни. Тъй като предходният 

ВСЕКИ ЧЕТВЪРТИ БЪЛГАРИН 
ГОТОВ ДА ЕМИГРИРА

Сред младите процентът е над 50
Всеки четвърти българин се замисля 

да емигрира от България. Тревожни са 
дяловете на младежите между 18 и 29 
години, където малко над половината 
обмислят възможността да живеят извън 
България. Това сочат данни от от национално 
представително проучване, реализирано от 
изследователски център “Тренд”

Сред по-възрастните почти не се 
установява готовност за вътрешна миграция 
или емиграция. 

А най-предпочитаната дестинация сред 
тези, които се замислят да емигрират, е 
Германия, следвана от Великобритания 
и Испания. По-надолу в списъка попадат 
САЩ и Италия.

Поставени пред три опции – да емигрират, 
да живеят, където живеят сега и да мигрират 
в друго населено място в България, близо 
70% искат да останат да живеят там, където 
живеят сега. Само 7% са тези, които са 
склонни на вътрешна миграция. 

Над половината от българските граждани 
определят за себе си, че живеят с известни 
лишения. Над една четвърт от хората със 
завършено висше образование обаче живеят 
без лишения. В столицата живеят повече 
хора без лишения, отколкото такива с големи 
лишения. 

Близо една трета от българите са съгласни 
с твърдението, че България е място, където 
могат да си подобрят жизнения стандарт, 
докато 62% са на обратното мнение. Тук 
отново при демографските разбивки 
сериозно впечатление прави разликата по 
образователен статус, като висшистите 
изглеждат най-големи оптимисти, че в 
България могат да подобрят жизнения си 
стандарт. 



3                               ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 

М. МАРТ
До 10-ти март 
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 март: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни 
регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - 
месец февруари. 
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 февруари.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 
2017 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за 
неподаване на месечни декларации за февруари 2017 г.
До 15-ти март: 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални 
устройства за разчетени фискални памети  през месец 
февруари
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 
февруари
До 20-ти март:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 
2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение.
До 25-ти март:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан 
през месец февруари 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, направени през месец 
февруари, когато пълният размер на начислените от 
работодателя доходи от трудово правоотношение за този 
месец не е изплатен до 25 март.
До 31-ви март: 
ЗДДФЛ
1. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от 
ЗДДФЛ по електронен път (с ПИК или с електронен подпис) 
за доходи, придобити през предходната година от лицата, 
които имат право и желаят да ползват отстъпка от 5 на сто 
върху дължимия по декларацията данък, но не повече от 
1000 лв.
2. 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. февруари.
ЗКПО
1.Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на 
дължимия годишен корпоративен данък за предходната 
година. 
2.Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне 
на дължимия данък за предходната година от бюджетните 
предприятия. 
3.Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне 
на дължимия данък за предходната година от лицата, 
извършващи морско търговско корабоплаване, които за 
дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен 
данък се облагат с данък върху дейността от опериране на 
кораби.
4.Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне 
на дължимия данък върху помощните и спомагателните 
дейности по смисъла на Закона за хазарта за предходната 
година от организаторите на хазартни игри.

РОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ 
ЗАПИШАТ ДЕЦАТА СИ 
НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 

ПРЕДУЧИЛИЩНА, ЩЕ 
БЪДАТ ГЛОБЯВАНИ

Всички детски градини са длъжни да 
въведат двугодишно предучилищно обучение 
за децата, които тази година навършват 
5 години. Това е заложено в Закона за 
училищното и предучилищно образование, 
който влезе в сила в средата на миналата 
година, каза в интервю за “Хоризонт” Ваня 
Трайкова, експерт по предучилищното 
образование в просветното министерство. 
Това ще се извършва и в училищата, в които 
капацитетът на сградата го позволява:

Предучилищното образование в училищата 
се осъществява при едни задължителни 
изисквания, които трябва да спазва 
училището, като да осигури подходящата 
среда за 5- и 6-годишните деца и ако училището 
не може да я осигури, то няма как да е 
задължено. Частните детски градини, които 
са разкрити по реда и условията на закона, 
както старият закон за народната просвета, 
така и по новия закон за предучилищното и 
училищното образование, предоставят също 
задължителна предучилищна подготовка и 
те могат да издават съответните документи 
на децата. Те не са поставени при различни 
условия.

Родителите, които не запишат децата си 
на задължителна предучилищна, ще бъдат 
глобявани между 50 и 150 лева при първо 
нарушение и до 500 лева при второ.

задълженото лице да представи писмена 
декларация от съпруга/та, че няма да ползва 
данъчното облекчение за същата година.

Всички тези обстоятелства и условия 
се декларират в годишната данъчна 
декларация за облагане на доходите на 
физическите лица за 2016 г.

Облекчението може да се ползва от 
местни физически лица, както и от 
чуждестранни физически лица, установени 
за данъчни цели в държава – членка на 
Европейския съюз или в друга държава – 
страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, за направени 
през годината лихвени плащания по 
първите 100 хил. лв. от главницата по 
ипотечен кредит.

Данъчното облекчение се ползва само с 
подаване на годишна данъчна декларация, 
към която се прилага документ, издаден от 
банката кредитозаемател, удостоверяващ 
размера на направените през годината 
лихвени плащания по първите 100 хил. 
лв. от главницата на ипотечния кредит за 
закупуване на жилище.

Срокът за подаване на годишните данъчни 
декларации за облагане на доходите изтича 
на 2 май 2017 г., като в същия срок трябва 
да бъде заплатен и дължимия данък за 
довнасяне.
2/3 ОТ БИЗНЕСА НЕДОВОЛСТВАТ ОТ 
КАЧЕСТВОТО НА ВИСШИСТИТЕ

В следващите 5-10 години ще се търсят 
предимно кадри с техническо образование

61% от работодателите у нас не са доволни 
от своите кадри с висше образование и 
смятат, че те имат нужда от допълнителни 
знания. 17% пък са категорично недоволни 
от подготовката на студентите у нас. Това 
показва електронно анкетно проучване на 
Българската търговско-промишлена палата 
между 31 януари и 3 февруари т.г. 

Неудовлетвореността на работодателите 
от знанията на завършилите висше 
образование у нас се потвърждава за 
поредна година, като резултатите са 
сходни спрямо предходните проучвания. В 
сравнение с м.г. обаче има леко подобрение. 
През 2016 г. например недоволните шефове 
са били 67%. Изключително разочаровани 
от подготовката на младите си служители 
м.г. са били 20% от работодателите, а т.г. 
те са 17%. Доволните от образованието на 
висшистите у нас т.г. пък са 22% срещу 13% 
за м.г.Липсата на професионални умения 
е най-посочваният от работодателите 
пропуск при младите хора - според близо 
80% от тях. Неумението за работа в екип 
е отбелязано от близо 40% от бизнеса. 
Близо 33% от фирмите считат, че младите 
нямат достатъчно езикови знания, а според 
31% - и предприемаческо мислене. Всеки 
трети наш ръководител на фирма смята, че 
служителят му няма базисни икономически 
знания. 

Липсват и практически познания, 
както и умения да се прави връзка между 
теоретичната подготовка и нейното 
практическото приложение. 41% от 
работодателите са обучавали допълнително 
наетите от тях млади хора заради пропуски 
при образованието им. Едва 8% от бизнеса 
е случил на добре подготвени кадри, които 
не е било нужно да обучава допълнително.

Работодателите открай време настояват 
да има реална връзка между образование 
и практика, както и финансирането да не 
бъде единствено на брой учащи. Според 
тях трябва да се увеличат часовете за 
практическо обучение, а лекциите да 
се съобразят със съвременните научни 
постижения. Членовете на БТПП смятат 
и че е нужно външно анонимно оценяване 
на нивото на завършващите средно 
образование или университет, тъй като “сега 
се пишат оценки, които реално не отговарят 
на придобитите знания”. Бизнесът не се 
отказва и от идеята студентите, чието 
обучение се плаща от държавата, да бъдат 
задължени да работят определен брой 
години в страната.

Бъдещето е на “технологичното” 
образование, сочат данните от анкетата. 
Над 70% от анкетираните прогнозират, 
че през следващите 5-10 години ще са 
им необходими специалисти, завършили 
техническо образование, а 35% - хора с 
икономически профил. Бизнесът изпитва 
основно недостиг от квалифицирани кадри, 
завършили машинно инженерство (44%), 
електротехника (26%), икономика (15%) 
и компютърна и комуникационна техника 
(13%). Липсват още средни изпълнителски 
кадри като стругари, фрезисти, шлайфисти, 
монтьори и др., които не могат да бъдат 
компенсирани от назначаването на 
инженери.

НАП ВРЪЩА ДАНЪЦИ НА 
МЛАДИ СЕМЕЙСТВА С 
ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

Облекчението за ипотечни кредити се 
ползва от около 5500 семейства годишно

И през 2017 г. един от членовете на младо 
семейство с ипотечен кредит може да намали 
сумата от годишните данъчни основи с 
лихвените плащания по заема през годината. 
Данъчното облекчение за млади семейства 
дава възможност да се приспаднат от сумата 
от годишните данъчни основи лихвените 
плащания по ипотечен кредит за закупуване 
на жилище, съобщават от пресцентърът на 
Националната агенция по приходите.

Приспадането от данъчната основа 
означава, че със сумата, платена за лихви 
по ипотечен кредит, се намалява сборът 
от всички доходи на физическото лице, 
а не дължимият данък. Средногодишно 
облекчението за ипотечни кредити се ползва 
от около 5500 семейства, като те намаляват 
общо с над 15 млн. лв. данъчните си основи.

За да се ползва данъчното облекчение, 
едновременно трябва да са налице няколко 
условия. Договорът за ипотечния кредит да 
е сключен от данъчно задълженото лице и/
или от съпруг/а, с който/която имат сключен 
граждански брак. Данъчно задълженото 
лице и/или съпругът/ата не са навършили 
35-годишна възраст към датата на 
сключване на договора за ипотечен кредит, 
а ипотекираното жилище е единствено 
жилище за семейството през годината.

Задължително условие за ползване 
на данъчното облекчение е данъчно 
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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

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция

„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 02.03.2017 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев

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

1 Учител по практическо обучение Висше образование
1 Учител английски език Висше образование
1 Учител, изобразително изкуство Висше образование
1 Организатор, обработка на 

производствена линия
Висше, средно с владеене на 
английски език

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

7 Шивачи Основно образование
3 Шивач на обувки Средно, Основно образование
21 Гладачи Начално,Основно образование
1 Машинен оператор, банциг Основно образование
1 Общ работник, промишлеността Начално, основно образование
2 Гладач, преса Начално, основно образование
2 Секач Начално, основно образование
4 Общ работник Начално, основно образование
1 Чистач, хигиенист Начално, основно образование
1 Домакин Средно образование
8 Машинни оператори, шиене Средно, Основно образование
6 Кроячи Основно образование
1 Сервитьори Средно образование
26 Шивачи на мъжко и дамско 

облекло
Средно, Основно образование

С 5% НАМАЛЯВАТ СРЕДСТВАТА ПО СХЕМАТА ЗА 
ПРЕХОДНА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА ТЮТЮН

Принципът за 
разпределение на 
преходната национална 
помощ за тютюн се запазва

Средствата по Схемата за 
преходна национална помощ 
за тютюн, необвързана 
с производството, ще се 
разпределят на досегашния 
принцип като сумата се 
намалява с 5%. Това гласува 
днес Консултативният 
съвет по тютюна, който 
се проведе в сградата 
на Министерството на 

земеделието и храните, съобщиха от МЗХ. 
На срещата присъстваха представители на браншовите организации 

в сектор „Тютюн“, които обединяват производители, преработватели и 
търговци. 

Следващата седмица се очаква да се проведе Управителен съвет на 
Държавен фонд „Земеделие“, който ще гласува общия бюджет на схемата. 
След това ще бъде издадена заповед с конкретните ставки по сортови 
групи. 

Запазва се разделението на група „Басми“ на 3 подгрупи по произведено 
количество – до 1 тон, от 1 до 2 тон и над 2 тона. Приетият вариант 
е принципно идентичен с миналогодишния като подпомагането се 
намалява с 5% на годишна база.

Членовете на Консултативния съвет обсъдиха изкупната кампания 
на тютюна от реколта 2016 година и съпътстващите я затруднения. 
Представител на фирмата изкупвач, забавила част от плащанията, пое 
ангажимент да се погасят задълженията към тютюнопроизводителите до 
31 май. 

По време на обсъждането на промените в Закона за тютюна, тютюневите 
и свързаните с тях изделия и обнародване на наредбите към него, бяха 
обсъдени възможности за улеснение на производителите.   

От бранша поискаха удължаване на срока за регистриране на 
тютюнопроизводителите до края на април, което беше прието. 

Министърът на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков заяви, 
че очаква средствата по преходната национална помощ за тютюн да бъдат 
изплатени до средата на април.

По-рано през деня, проф. Бозуков се срещна с президента на Европейската 
организация на тютюнопреработвателите Доменико Кардинали и 
президента на Европейската организация на тютюнопроизводителите 
Цветан Филев. Гостите разказаха на министъра за идеята да се учреди 
Европейска междубраншова организация в сектор “Тютюн”. 

Земеделският министър приветства начинанието им и изтъкна, че 
обединяването на преработватели и производители е важна стъпка към  
стабилизиране на сектора.

ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ 
90 МЛН. ЛЕВА СУБСИДИИ ЗА ТАЗИ ГОДИНА

Близо 90 милиона лева 
субсидии ще получат 
тютюнопроизводителите тази 
година, реши Консултативният 
съвет по тютюна. Парите ще 
бъдат изплатени до средата на 
април. 

Субсидиите, които ще получат 
тази година производителите 
на тютюн, са с 5 процента по-

малко спрямо миналогодишното подпомагане. Разпределянето на парите 
между различните сортове, ще се уточнява допълнително. Това, което 
е сигурно, е, че за сорт “Басми” ще се запазят трите групи заплащане 
– до един тон, между един и два тона и над два тона, като сумата ще е 
различна, според произведеното количество. 

В присъствието на земеделския министър фирмата-изкупвач, която 
дължи пари на тютюнопроизводителите, е обещала, че ще се издължи 
до края на май. До края на април се удължава срокът, в който фермерите 
трябва да се впишат в регистър, според Закона за тютюна. Това става по 
искане на производителите.

ПРОВЕДЕНО ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ НА 
ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ

 Девет месеца успешно  се 
реализира проект „Създаване на 
общински център за предоставяне 
на социални услуги за хора в 
неравностойно положение“ по 
процедура директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ 
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ BG-

05M9OP001-2.002  по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси: 2014-2020. Продължителността на проекта е 20 месеца. Бюджета 
на проекта е на обща стойност 499 704.00 лева. 

На 4.03.2017 г. 
в заседателната 
зала на общ. 
Гърмен се 
п р о в е д е 
поддържащото 
обучение от 
фирма „Авалон“  
за предоставяне 
на социални и 
здравни услуги 
и мотивационна 
п о д к р е п а , 
о т н о с н о 
и з п ъ л н е н и е т о 
на Дейност 3. 
Бяха разработени 

различни тестове и правила, относно подобряване пряката работа на 
личните асистенти, обслужващи хората с увреждания. Личните асистенти 
преминали обучението ще получат сертификат.

Резултат: 
- Повишено качество на грижа на 56 човека с увреждания; 
- Подобряване на ефективността на дейностите по проекта.
“Създаване на общински център за почасово предоставяне на  социални 

услуги за хора в неравностойно положение“. Проектът се осъществява 
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд 
на Европейския съюз“., по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим 
живот“ Община Гърмен носи цялата отговорност за съдържанието 
на настоящия документ и при никакви обстоятелства неможе де се 
приема като официална.


