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ОБЩИНСКИ   НОВИНИ
ОБЩИНА ГЪРМЕН СЕ СДОБИ С ЧИСТО НОВ БУС 
ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

 Чисто нов бус 
„Ситроен“ 8+1 места 
специализиран за 
хора с увреждания, с 
платформа и място за 
една инвалидна количка 
е осигурен на община 
Гърмен.  Вътрешното 
оборудване е изцяло 
адаптирано за транспорт 
на хора със специфични 
нужди. Автомобилът е 
на стойност 68 553.25 
лв. без ДДС и доставен 
от фирма, “Строй 

комплект инженеринг БГ” ЕООД, с която бе сключен договор след 
проведен конкурс.

Специализираният транспорт може да се използва за нуждите на 
хора с увреждания на територията на община Гърмен, който е част от 
изпълнението на дейност по проект: „Създаване на общински център 
за почасово предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно 
положение” договор №BG05M9OP001-2.002-0259-C01“. Проектът 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

“Развитие на човешките 
ресурси“, съфинансирана 
от Европейския социален 
фонд на Европейския 
съюз за директно 
предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ „Независим 
живот”, приоритетна ос 2, 
„Намаляване на бедността 
и насърчаване на 
социалното изключване”. 
Стартира  тази година 
на 14.06.2016 г. като 

продължителността за изпълнение е 20 месеца, а срокът за предоставяне 
на социалните услуги е 18 месеца на обща стойност 499 704 лв. за 
социални дейности.

В създадения Нов общински център нуждаещите се ще могат да 
се възползват от предоставяне на специализирани здравни услуги, 
психологична и мотивационна подкрепа чрез наетите две медицински 
сестри и един психолог, в зависимост от тяхната индивидуална 
потребност.

Чрез изпълнението на проекта ще се създадат условия за ефективно 
упражняване на правото на независимост и социално включване, като се 
намали и риска от зависимост от институционален тип грижи.

“Създаване на общински център за почасово предоставяне на  социални  услуги за хора 
в неравностойно положение” договор №BG05M9OP001-2.002-0259-C01“Проектът 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма“Развитие на 
човешките ресурси“,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския 
съюз“ Община Гърмен носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия 
докумен и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция 
на Европейския съюз и Министерство на труда и социалната политика.

БЕЗПЛАТНИ ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ В 3 СЕЛА В 
ОБЩИНА ГЪРМЕН ПРОВЕДЕ СДРУЖЕНИЕ 
“ПРАВО НА ЗРЕНИЕ - БЪЛГАРИЯ“

Лекари-офталмолози от най-
престижните болници в София 
проведоха безплатни очни прегледи 
за жителите на 3 села от община 
Гърмен.

Това бяха общинският център, 
село Гърмен и най големите 
населени места в общината - 
Дебрен и Рибново.

Кампанията беше организира 
от Сдружение “Право на зрение-
България”, Александровска 
болница-София, Софийско 
дружество по Офталмология и 
Организация на евреите в България 
“Шалом”.

Община Гърмен е четвърта поред 
община в България, през която 
мина кампанията и беше радушно 
подкрепена от кмета Минка 
Капитанова и целия й екип.

При констатиране на по-леки 
здравословни проблеми, лекарите 

реагираха на място. При откриване на по-сериозни заболявания на очите, 
офталмолозите насочваха и съветваха хората къде и как да потърсят 
последваща грижа за  своето зрение в различни болници и центрове в 
столицата.

Кампанията стартира от 3 октомври с безплатни прегледи в Симитли, 
Якоруда и села в община Разлог.

В първия й етап след четирите общини, офталмолозите ще преглеждат 
безплатно в общините Бобов дол и Първомай.

ОБЩИНА ГЪРМЕН ОФИЦИАЛНО ПОЛУЧИ 
ДОГОВОРА ПО ПРОЕКТА ЗА РЕМОНТ НА 
ЧИТАЛИЩЕТО В С. РИБНОВО

С т а р т и р а 
изпълнението на 
първите 45 проекта 
за над 10 млн. евро 
по програмата  
ИНТЕРРЕГ – 
ИПП Програмата 
България – 
Македония 2014-
2020. На официална 
церемония в 
София заместник-
министърът на 
р е г и о н а л н о т о 

развитие и благоустройството Деница Николова и заместник-министърът 
на местното самоуправление на Република Македония Люпчо Пренджов 
връчиха договорите на бенефициентите от двете държави.

Одобрените проекти са по първата покана на програмата, която е с 
общ бюджет от близо 20 млн.евро. Бенефициенти от българска страна 
са местни власти, неправителствен сектор и бизнес организации от 
областите Кюстендил и Благоевград, а от македонска страна – от 
Куманосвски регион, Щип и Струмица.

На церемонията присъства и кмета на Община Гърмен г-жа Минка 
Капитанова, която заедно със своя колега и партньор в проекта от 
македонска страна, г-н Люпчо Колев /кмет на Община Босилово/, 
официално получиха договора за спечеления проект, който предвижда 
ремонт на читалище „Изгрев 1956” с. Рибново и читалището в с. 
Секирник /Македония/.О с н о в н и т е дейности по новия проект за 
читалището в Рибново включват подобряване на интериора,промяна 
на предназначението на помещение от склад в зала, обединяване на 
помещения на сградата за изложбена зала, направа на навес, изграждане 
на бетонова площадка със стълбище за достъп до дворното пространство 
на читалището, изпълнение на топлоизолация на приземен етаж, подмяна 
на дограма с PVC профили и стъклопакет са СМР дейностите, които 
ще се извършат. Предвижда се и доставка на оборудване за нуждите 
на читалището. Една от най-атрактивинет “меки” мерки ще бъде 
провеждането на културен фестивал в Гърмен.
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6 869 809 ДУШИ С ПРАВО НА ГЛАС В 
ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ

Точно 6 869 809 
българи ще могат 
да изберат новата 
президентска двойка 
на предстоящия на 6 
ноември вот. Толкова 
са гласоподавателите, 
вписани в 
п р е д в а р и т е л н и т е 
списъци, подадени от 
общините към ГРАО и 
публикувани на сайта 
на ЦИК. В тях вече 
е направено т. нар. 
първично заличаване, 
като автоматично са извадени хората, които изтърпяват наказание 
лишаване от свобода и поставените под запрещение, които по закон нямат 
право да гласуват. Предстои обаче вторично актуализиране на бройката 
на хората, които ще гласуват у нас. То ще стане 15 дни преди вота. 
Тогава ще отпаднат и нашенците, които са подали заявление, че искат 
да гласуват в чужбина. Заради българи зад граница без постоянен адрес 
у нас в предварителния списък сега една от секциите е със зачислени 
33 969 души, при положение че при разпределението обикновено 
максималният брой избиратели е 1000. Става въпрос за столичния район 
„Средец“, където на улица „Леге“ 6 са записани служебните регистрации 
на българите в чужбина.

Броят на избирателите за президентския вот остава почти непроменен 
в сравнение с парламентарните избори през 2014 година, когато имаше 
вписани 6 858 304 гласоподаватели.

Днес изтича крайният срок, в който общините трябва да публикуват 
предварителните списъци в интернет и на видно място в района на 
секциите. Вече е достъпна и електронната форма на ГРАО, в която всеки 
гласоподавател може да провери дали фигурира в списъците и коя е 
секцията, в която трябва да гласува. Такава справка може да се направи 
и с SMS на номер 18429, в който трябва да се напишат само цифрите 
от ЕГН-то, а цента му e 25 ст. без ДДС. Системата връща съобщение с 
номера и адреса на избирателната секция. Проверка може да се направи 
и с набиране на безплатен номер 0800 1 4726.

Междувременно от администрацията на Министерския съвет обявиха 
обществена поръчка, от която става ясно, че печатите за президентския 
вот ще бъдат с гаранция до 20 000 удара. От правителството ще отделят 
близо 36 000 лв. за изработката и доставката им. Ще бъдат поръчани 
близо 14 000 печата, които трябва да се използват от секционните комисии 
по места. Допълнително ще се изработят и малко над 1000 печата за 
подвижните урни, които са предназначени за хората с увреждания и 
такива с проблеми с придвижването. Всички те трябва да бъдат доставени 
най-късно четири дни преди самите избори. За

секциите зад граница обаче срокът е 14 дни преди вота, тъй като МВнР 
трябва да има технологично време, за да ги изпрати на посолствата. 
Печатите за обикновените секции трябва да бъдат правоъгълни, а за 
подвижните СИК – кръгли.

Така трите избирателни района в столицата ще получат 1710 печата. 
Отделно от тях са тези за София област – 470. Втори се нарежда Бургас 
със 760, а трети и четвърти Варна и Благоевград съответно със 700 и 610 
броя печата. В Пловдив за секционните комисии са предвидени точно 500 
печата, а за Пловдивска област още 580. Фирмите имат срок 28 септември 
да изпращат офертите си, като задължително трябва да приложат към тях 
и по две мостри. Правителството е заделило и малко над 11 000 лв., за да 
отпечата 60 000 удостоверения за гласуване на друго място. Всяко от тях 
задължително трябва да бъде с уникален фабричен номер.

ЦИК определи процедурата за теглене на жребия на номерата на 
бюлетините, под които партиите и коалициите ще се явят на изборите. 
Тегленето ще стане на 5 октомври, само два дни преди официалното 
стартиране на предизборната кампания. На същата дата ще се определят 
и номерата за частичните местни избори, които ще се проведат в страната 
на 6 ноември.

Половин милион са българите с 
диабет, сочат последните данни на 
Световната здравна организация. 
В Европа от болестта страдат 56 
млн. души. В световен мащаб 
през 2015 г. диабетиците са 415 
млн., а през 2016 г. броят им вече е 
скочил до 422 млн. Ако през 2015 
г. един на всеки 11 души в света на 
възраст между 20 и 79 г. страда от 
болестта, прогнозата е, че до 2040 
г. всеки десети ще е с диабет. “По-
тревожно е, че в България това е 
факт още през 2016 г.”, заяви проф. 
Цветалина Танкова, началник 
на Клиниката по диабетология в 
УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев” и 
ръководител на клиничния център 
по ендокринология към МУ.

10,3% диабетици отчита СЗО у 
нас за 2016 г. За 2015 
г. според IDF Atlas 
процентът е 8,4, а 
през 2000 г. е бил едва 
4 на сто. Причината 
за процентното 
увеличение не е само 
з а б ол е ва е м о с т т а , 
а и напредъкът в 
диагностицирането, 
о т ч и т а т 
специалистите.

“Можем да живеем 
дори 12 г. с диабет, 
без да разберем, че 
имаме заболяването. 
През това време 
настъпват усложнения като 
промени в кръвоносните съдове в 
резултат на висока кръвна захар. 
При диабетиците тя трябва да е 
на нивото на здрав човек, за да не 
настъпят увреждания”, коментира 
проф. Танкова.

“Хора с диабет боледуват два пъти 
по-често от инсулт”, съобщи тя, 
цитирайки британско проучване. 
От сърдечно съдови заболявания 
умират 55% от диабетиците, при 
тях рискът от такива заболявания е 
4 пъти по-голям. Един от шестима 
пациента с новооткрит диабет 
тип 2 вече е имал тиха исхемия, 
преживяна на крак.

При преживян инфаркт, ако 
човекът има и диабет, шансът му да 
оцелее след 30 дни е два пъти по-
малък, отколкото на останалите.

Смъртността след инфаркт при 
страдащите от захарна болест е 
около 17,7%, а при недиабетиците 
– близо 11%. “Един диабетик и 
един човек, прекарал инфаркт, 
са абсолютно идентични като 
сърдечносъдов риск”, заяви проф. 
Танкова.

От 1990 до 2010 г. имаме 10-
15 пъти по-голяма честота на 
инфарктите при хората с диабет, 
сравнено с останалите, коментира 
проф. Танкова.

Периферната съдова 
болест е до 5 пъти по-
честа при заболели 
от захарен диабет 
тип 2 в сравнение 
с останалите. 
Половината от 
пациентите с 
диагнозата имат 
съдови усложнения. 
Болестта е и втората 
по честота причина 
за придобита слепота. 
62% от диабетиците 
имат увреждания на 
очите, а 40% имат 
засягане на нервната 

система.
Диабетът съкращава живота до 

8 години, което е пряко свързано 
с нивото на кръвната захар, от 
която зависи усложненията от 
заболяването да са по-малко.

“Смъртността при пациентите 
с диабет е два пъти по-голяма от 
тези без диабет”, съобщи проф. 
Цветалина Танкова, началник 
на Клиниката по диабетология в 
УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев” 
и ръководител на клиничния 
център по ендокринология към 
Медицинския университет.

Тя посочи и че на всеки шест 
секунди един човек в умира от 
захарна болест, която е 5-та водеща 
причина за смъртност в света.

На глобално ниво има 5 млн. 
смъртни случая на диабетици през 
2015 г., сочат данни на IDF. За 
сравнение, през 2015 г. от СПИН 
през 2015 г. са починали 1,5 млн. 
души в света, по данни на СЗО, 1,5 
млн. са жертвите на туберкулозата, 
и 0,6 млн. са починали от малария.

90% от болните от диабет тип 
2 са с наднормено тегло. Повече 
от половината от тях имат висок 
холестерол. 60% от диабетиците 
са с високо кръвно. “Ако намалим 
теглото, ще подобрим кръвната 
захар, мазнините и кръвното 
налягане”, обясни проф. Цветалина 
Танкова.

“Имаме случаи, в които пациенти, 
постигнали нормално тегло, нямат 
повече нужда от медикаменти за 
диабет и преминават във фаза на 
преддиабетно състояние”, допълни 
тя. Различните групи препарати за 
лечение на диабет имат различен 
ефект върху килограмите. От 
инсулина се пълнее, както и от СУП 
и тиазолидиндионите. Неутрални 
към теглото са метроформинът 
и DPP-4 инхибиторите. До 
отслабване водят CLP-1 резепторни 
агонисти и SGLT2 инхибитори. 
Проф. Танкова посъветва да не 
се консумират диабетични храни, 
защото в тях има вредни мазнини.

СРЕДНИЯТ ДОХОД НА БЪЛГАРИТЕ Е 755 ЛВ.
Н а ц и о н а л н и я т 

осигурителен институт 
обявява, че размерът на 
средния осигурителен 
доход за страната за месец 
август 2016 г. е 755,00 лв., 
съобщава Националният 
статистически институт. 
С р е д н о м е с е ч н и я т 
осигурителен доход за 
страната за периода от 
01.09.2015 г. до 31.08.2016 г. 
е 755,60 лв.  Определеният 
средномесечен осигурителен 

доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите 
на новоотпуснатите пенсии през месец септември 2016 г., съгласно чл. 
70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

ПОЛОВИН МИЛИОН БЪЛГАРИ СА С ДИАБЕТ
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ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 

М. ОКТОМВРИ
До 10-ти октомври: 
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 октомври: 
ЗДДС
1.Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни 
регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период -  месец 
септември.
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 
септември.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации 
-пристигания/изпращания за месец септември 2016 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за 
неподаване на месечни декларации за септември 2016 г.
До 15-ти октомври: 
ЗКПО
1.Месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък 
по Закона за корпоративното подоходно облагане. 
2.Деклариране и внасяне на данъка за трето тримесечие върху 
хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално 
казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални 
устройства за разчетени фискални памети  през месец септември
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 септември         
До 20-ти октомври: 
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-
декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги 
за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по 
електронен път, по които получатели са данъчно незадължени 
лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно 
пребивават на територията на държава членка за предходното 
календарно тримесечие и внася дължимия данък.  
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации 
-пристигания/изпращания за месец септември 2016 г., за 
новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо 
задължение.
До 25-ти октомври:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през 
месец септември 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 септември, когато пълният размер на начислените от 
работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не 
е изплатен до 25 октомври.
До 31 –ви октомври
ЗМДТ
1.Плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти за 
текущата година.
2.Плащане на втора вноска на данъка върху превозните средства за 
текущата година.
3. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвъртото 
тримесечие на текущата година.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО за 
трето тримесечие. 
ЗДДФЛ
1. Внасяне на авансовия данък за третото тримесечие на годината 
за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и 
от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права 
или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 
1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
2. Предприятията и самоосигуряващите се лица внасят авансово 
данък за паричните доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, придобити през 
третото тримесечие на текущата година и подават данъчната 
декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за 
този данък.
3. Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ 
за третото тримесечие на годината и подаване на данъчната 
декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за 
тези данъци.

ФИНАНСИРАНЕ НА СЕКТОР 
“ТЮТЮН“ ЩЕ ИМА И ПРЕЗ 
СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА

За България сектор Тютюн е изключително 
важен и болезнен. Както тази година, 
бюджетът беше възможен и получихте 
финансова подкрепа. На прага сме на новата 
бюджетна година и финансирането за сектора 
и следващата година ще бъде осигурено

Субсидиране на сектор Тютюн ще бъде 
осигурено и през 2017 година. Това каза 
министърът на земеделието и храните 
Десислава Танева на откриването на 35-
ия Конгрес на Европейската организация 
УНИТАБ, обединяваща земеделските 
стопани в сектор Тютюн предаде Фокус. 

 „За мен е изключително удоволствие и чест 
да приветствам всички участници и гости. 
Благодаря на всички членове на УНИТАБ, 
които са подкрепили предложението и са 
направили така, че София да бъде домакин. За 
нас това е сигнал за подкрепа на българския 
тютюнопроизводител“, каза Танева.

 „За България сектор Тютюн е изключително 
важен и болезнен. Както тази година, 
бюджетът беше възможен и получихте 
финансова подкрепа. На прага сме на новата 
бюджетна година и финансирането за сектора 
и следващата година ще бъде осигурено“, 
заяви тя. 

По думите й българският сектор има 
все още да извърви пътя на колегите си от 
другите европейски страни по отношение на 
организираността, отстояването на своите 
интереси и сдружението. 

„Имаме активен диалог с българските 
производители. Надявам се, че ще подкрепим 
идеите им, така че да се развият по-бързо“, 
заключи министърът,

Източник “Фермер БГ“

460 ЛЕВА СТАВА 
МИНИМАЛНАТА 

ЗАПЛАТА ПРЕЗ 2017 
ГОДИНА

В бюджета на държавата за следващата 
година най-вероятно ще има повече 
пари за здравеопазване, социални 
дейности, образование и култура, 
съобщи bTV. Плановете са догодина 
минималната заплата да стане 460 лева, 
но за последен път да бъде определяна 
без точни критерии от правителството. 
Предстои да се договори механизъм, по 
който заплатата да се договаря между 
синдикатите и бизнеса. А минималните 
доходи, на които се внасят осигуровките, 
отиват в историята. Официално плановете 
на правителството ще станат ясни до 
седмици. Вече беше обявено, че ще има 
увеличение на учителските заплати. 
Най-вероятно увеличение ще има и на 
заплатите на заетите в социалните услуги 
– като домовете за стари хора например. 
Синдикатите искат ръста да е с 25%. Той 
обаче едва ли ще е с повече от 15%.

ЛИХВА ОТ ТЪЛГОВЕЦ - 8%, 
ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ - 4%

Парламентът прие промени, с които 
дължимата лихва от търговец не може да 
надхвърля 8 процентни пункта, а когато е 
дължима от физическо лице - 4. Това се случи 
след като народните представители приеха 
Законопроект за изменение и допълнение 
на Закона за задълженията и договорите, 
предаде „Фокус“.

„За“ променитен а първо четене гласуваха 
90 народни представители, „против“ – 2, 
и „въздържали се“ – 18, с което той бе 
приет. Според приетите промени размерът 
на законната лихва, когато е дължима от 
търговец, не може да надхвърля основния 
лихвен процент на БНБ плюс 8 процентни 
пункта, а когато е дължима от физическо 
лице- основния лихвен процент плюс 4 
процентни пункта.

В рамките на дебата Димитър Байрактаров 
от ПФ заяви, че законопроектът е полезен, 
защото не може да се затварят очите пред 
безчинствата на група от частни съдебни 
изпълнители и кредитни институции.

Четин Казак от ДПС заяви, че групата 
му ще подкрепи убедено промените в ЗЗД, 
защото законна лихва фиксирана в закона 
преди 20 г. не е „свещенна крава“. Според 
тях е съвсем правилно разграничението във 
закона по отношение на законната лихва, 
когато тя касае отношения между търговски 
и отношения, в които има участие на 
физически лица.

НОВИТЕ ПЕНСИОНЕРИ 
НАМАЛЯХА С 6500 ЗАРАДИ 
СКОКА НА ВЪЗРАСТТА

С 6513 са намалели новите пенсионери 
за година. През изминалите 9 месеца в 
заслужена почивка са излезли 39 128 души, 
навършили възраст и стаж за пенсия. В 
сравнение с същия период на миналата 
година броят им е намалят с 14%, показват 
данни на Националния осигурителен 
институт. 

„Основната причина за намалението 
е ръстът с по 2 месеца на пенсионната 
възраст и стаж от началото на годината“, 
обясниха от НОИ. След 2-годишно 
замразяване на възрастта за пенсия тази 
година тя беше увеличена с 2 месеца. Така 
жените от най-масовата трета категория 
труд трябва да работят до 60,10 г. и да имат 
поне 35,2 г. осигурителен стаж. Мъжете 
пък ще се оттеглят на 63,10 г. при условие, 
че имат 38,2 г. трудов опит.

Размразяването на пенсионната реформа 
доведе до спад на новите пенсионери за 
първи път от 2 г. Данните на НОИ отчитат 
намаляване и на инвалидните пенсии. От 
началото на годината до края на септември 
заради болежки в пенсия са излезли 21 
332 души, или с 2488 по-малко спрямо 
деветмесечието на 2015 г. 

Въпреки намаляването на инвалидните 
пенсии всяка трета новоотпусната сума 
за старини е заради заболяване. Повече 
от година министерствата на социалната 
политика и на здравеопазването работят 
върху нова методика за определяне на 
работоспособността. 

Идеята на ведомствата е хората със 
здравословни проблеми да минават 
пред две комисии – медицинска, която 
ще определя степента на заболяване и 
социална, която ще решава дали и какво 
може да работи болният.

В случай че работникът не може да се 
върне на позицията, която е заемал преди 
поставянето на диагнозата, той ще получи 
инвалидна пенсия. Ако обаче болестта 
не пречи на трудовата му дейност, то 
тогава служителят няма да се пенсионира 
предсрочно.

С цел да се намали броят на младите 
пенсионери, правителството въведе 
пенсионна възраст и за полицаи и 
военни. От тази година освен нужните 
27 г. осигурителен стаж, 18 г. от които в 
системата, униформените трябва да са 
навършили поне 52,10 г. Статистиката 
показва, че заради промените излизащите 
в пенсия служители под пагон са се 
увеличили 3 пъти за година. От януари 
до септември служба са прекъснали 6294 
души.
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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 17.10.2016 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев

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

4 Учител детска градина Висше образование

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

32 Шивачи на мъжко/дамско облекло Средно, Основно образование
37 Шивачи Основно образование
24 Гладачи Основно образование
3 Шивачи на обувки Средно, Основно образование
2 Чистач производствени 

помещения
Начално, Основно образование

11 Работници, сглобяване на детайли Основно образование
1 Пазач Средно образование
1 Контрльор качество Средно образование
1 Деловодител Средно образование
4 Работници спомагателни 

дейности
Основно образование

2 Общи работници Начално, основно образование
6 Кроячи Средно, основно образование
3 Чистач/хигиенист Основно образование
1 Домакин на стол Средно образование
3 Машинни оператори, шиене Средно, Основно образование
1 Отговорник спомагателни 

дейности
Средно образование, котли с 
високо налягане

1 Технически секретар Средно образование
2 Работници консервиране Средно образование
19 Машинен опер.обувно 

производство
Средно, Основно образование

2 Работници,консервиране на 
зелененчуци

Основно, начално образование

20 Производители на обувки ръчна 
работа

Основно образование

10 Продавач-консултант Средно образование
1 Майстор, тестени изделия Средно, Основно образование
2 Крояч на кожи Основно образование
7 Монтьори на обувки Основно образование
1 Технически сътрудник Средно образование
8 Отговорник промишлено 

производство
Средно, основно образование

5 Гладачи, ютия Основно образование
2 Опаковчици Начално, основно образование
1 Домакин сграда Средно образование

ОБЩИНА ГЪРМЕН КАНДИДАТСТВА ПО 
ПРОЕКТ ЗА ОСИГОРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД 
НА ОКОЛО 70 ЧОВЕКА

Общинска администрация с. Гърмен кандидатства пред МЗХ с 
проектно-предложение за „Осигуряване на топъл обяд в община 
Гърмен“.

То е във връзка с кандидатстване по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна помощ по „Оперативна програма за 
храни и основно материално подпомагане“ от Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014- 2020.

Със средствата, които ще бъдат предоставени на община Гърмен, 
в рамките на една година всеки делничен ден ще бъде осигуряван 
безплатен топъл обяд на около 70 жители от общината.

Помощта е насочена към лица и семейства на месечно подпомагане 
по реда на условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона 
за социално подпомагане, самотно живеещи лица и семейства, 
получаващи минимална пенсия.

От услугата ще могат да се възползват и лица с доказана липса на 
доходи и близки, които да се грижат за тях.

На топъл обяд веднъж дневно в продължение на една година ще 
имат право скитащи и бездомни хора.

„НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО” 
БЕШЕ АКТИВНО ОТБЕЛЯЗАНА ОТ УЧЕНИЦИТЕ 
ОТ СОУ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ГЪРМЕН

В рамките на вните 
10-14 октомври, 
учениците от СОУ 
„Св. Св. Кирил и 
Методий” с. Гърмен, 
се включиха активно 
в „Националната 
седмица на четенето”. 
Инициативата е на 
Министерство на 
образованието и 
науката и се провежда 
за втора поредна 
година, в изпълнение 
на Плана за действие 
към Националната 

стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020).  

В рамките на инициативата беше проведен „Маратон на четенето”, 
в който се включи и Народно Читалище „Искра - 1924” с. Гърмен. 
Учениците прочетоха 79 гатанки и много класически приказки.

През третия ден 
на „Националната 
седмица на 
четенето”, най-
малките ученици от 
1-ви до 4-ти клас се 
забавляваха с много 
дидактически игри и 
състезания. Те бяха 
много дейни и през 
четвъртия ден като 
четоха свои авторски 
творби и любапитни 
факти от живота 
на любим поет или 
писател. 

Учениците от 5-ти 
до 7-ми клас, също 
се включиха като 
четоха произведението 
„Малкият принц” от 
Антоан дьо Сент-
Екзюпери, а тези от 10-
ти и 11-ти клас, стихове 
на Емили Дикинсен.

На 14-ти октомври 
беше официално 
закрита „Националната 
седмица на четенето” 
като бяха представени 
резултатите от 
р е а л и з и р а н и т е 
дейности и бяха раздадени много награди.


