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ОБЩИНСКИ   НОВИНИ
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН, Г-ЖА МИНКА 
КАПИТАНОВА, НАПРАВИ ПРОЛЕТЕН ПОДАРЪК 
НА ДЕЦАТА ОТ 6-ТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНАТА

Площадките на шестте детски градини в община Гърмен оборудва 
с красиви съоръжения кметът Минка Капитанова. Това е пролетният 
подарък от общинскаата администрация и кмета за малчуганите от 
детските заведения в селата Гърмен, Дебрен, Огняново, Рибново и Долно 
Дряново.

Детските съоръжения вече се монтират в градините и представляват 
радост не само за децата, но и за техните родители и учители.

Общата им стойност е 36 000 лева, като средствата са заделени от 
миналогодишния бюджет на община Гърмен.

Съоръженията са купени още през декември 2016 г., но заради лошите 
атмосферни условия и продължителната зима монтирането им започна 
преди дни, с настъпването на пролетта и затоплянето на времето.

“Пожелавам с 
радост и здраве най-
малките жители 
на общината да 
ползват новите 
си придобивки“, 
заяви кметът 
Минка Капитанова, 
като наблегна, 
че политиката, 
която води община 
Гърмен, в голямата 
й степен е насочена 
към подрастващите.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА 
ОБЩИНА ГЪРМЕН,

Поради съвпадане на Празника на община Гърмен с Великден, вместо 
третата седмица на месец април, празникът ще се проведе през четвъртата 
– от 18  до 23 април 2017 г.

Както всяка година  и сега, ще има много спортни и културни мероприятия 
с участието на деца от детските градини и училищата, а самодейците към 
читалищата ще ни зарадват с музикалните си програми. Кулминацията на 
празникът е Международния фолклорен фестивал „Да пеем и танцуваме 
заедно“, който тази година се провежда за осми път. 13 групи от Гърция, 
Македония, Молдова и Румъния и 4-и български, са заявили участие в 
тазгодишния фестивал.

Нека заедно да се насладим на спортните, културните и музикалните 
мероприятия през тази седмица.

Всички сте добре дошли!
Моля, заповядайте!

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИЦИТЕ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН 
18-23 АПРИЛ 2017 Г.

18 април /вторник/
с. Гърмен
- 10.00 ч. - Официално откриване на празниците - на площада
19 април /сряда/
с. Огняново
- 17.30 ч. - Музикална програма от децата от ДГ и читалището и кулинарна изложба от 
ДГ “Детелина“ - на площада
с. Осиково
- 19.00 ч. - Музика - на площада
20 април /четвъртък/
с. Дъбница
- 10.00 ч. - Спортни игри - парка
- 16.00 ч. - Кулинарна изложба пред читалището
- 17.00 ч. - Музикална програма - читалището
- 18.00 ч. - Музика на площада
с. Долно Дряново
- 16.00 ч. - Музикална програма от децата от ДГ и читалището
21 април /петък/
с. Рибново
- 10.00 ч. - Футболен турнир - на стадиона
- 14.00 ч. - Музика - на площада
с. Горно Дряново
- 11.00 ч. - Спортни състезания - двора на училището
- 12.00 ч. - Музикална програма от децата на селото - двора на училището
с. Гърмен
- 18.30 ч. - Парадно шествие с участниците в VIII-я МФФ “Да пеем и танцуваме 
заедно“ - от Никополис ад Нестум до площада
- 19.30 ч. - Откриване на фестивала и концерт на фолклорните групи от България и 
чужбина - площада
22 април /събота/
с. Гърмен
- 10.00 ч. - Състезание по ловна стрелба - гробището
с. Огняново
- 12.00 ч. - VIII-ми Международен открит турнир по шахмат
с. Гърмен
- 17.00 ч. - Среща на кмета на общината с ръководителите на фолклорните групи
- 18.00 ч. - Тържествено закриване на празниците с концерт на фолклорните групи от 
чужбина - площада
- 20.30 ч. - Заря 
23 април /неделя/
с. Дебрен
- 10.00 ч. - Спортни състезания - на площада
- 11.30 ч. - Футболен турнир
- 12.00 ч. - Музикална програма - на площада
- 16.00 ч. - Народни борби
 



  2                                        НОВИНИ
Целта е след новите дейности по 

инициативата делът на неграмотните да се 
намали с общо 25%. Това съобщи шефката на 
дирекция „Съдържание на предучилищното 
и училищното образование” в МОН Евгения 
Костадинова по време на семинар, посветен 
на проекта „Нов шанс за успех“. Новата 
фаза е стартирала през септември миналата 
година и вече 3343 неграмотни възрастни 
са тръгнали на училище, за да се учат да 
четат и пишат също както първолаците. 
Курсовете вече са започнали в 123 школа, 
като са формирани общо 263 групи. Целта е 
през курсовете за ограмотяване да преминат 
общо 10 000 лица до края на 2018 година, 
като 80% от тях да ги завършат успешно. 
Става дума за лица над 16 години, които 
нямам базисни умения като четене, писане 
и смятане, но имат желание да наваксат 
пропуските и достигнат елементарно 
ниво на грамотност. В проекта могат да 
се включат и лица с начално образование, 
които искат обаче да завършат основно. 
Възрастните, които вече се обучават, учат по 
материал, заложен в началното образование 
– от първи до четвърти клас. Ако преминат 
курса успешно и издържат изпита, те ще 
получат удостоверение за завършен курс за 
ограмотяване по подобие на свидетелствата, 
които децата взимат след завършен начален 
етап, обясни експертът по български език от 
МОН Милена Иванова. Тази стъпка ще им 
даде възможност да продължат обучението 
си и в прогимназиален етап. Новият проект 
ще се изпълнява в рамките на 27 месеца до 
края на 2018 г., като бюджетът му е в размер на 
25 милиона лева. По него са предвидени два 
основни курса. Първият е за ограмотяване 
на възрастни с уроци от началния етап и е 
с хорариум 600 учебни часа. Вторият пък 
предвижда обучение в прогимназията за по-
напредналите. Те ще изучават материал от 
V, VІ или VІІ клас. Този курс е с хорариум 
360 учебни часа за всеки отделен клас 
или общо 1080 часа. Обучението ще се 
провежда по адаптирани учебни планове. Те 
включват изучаване с редуциран хорариум 
на общообразователните учебни предмети 
с изключение на музика, изобразително 
изкуство и физическо възпитание и спорт.

В обученията могат да се включат лица 
над 16 години. На чиновете сядат както лица 
между 20 и 30 г., така и баби и дядовци. 
Инициативата е отворена и за бежанци и 
емигранти, обясни Евгения Костадинова. До 
момента обаче те не са участвали в проекта.

Дават им по 4 лв. на ден стипендия, за да 
влизат в клас

Неграмотните възрастни, които се учат да 
сричат и смятат по европроекта „Нов шанс за 
успех“ получават по 4 лв. на ден стипендия 
за присъствие в класните стаи.

Освен това им се поемат и разходите за път 
в случай, че училището, в което се провежда 
курсът, е извън населеното им място. Ако 
завършат успешно обучението, получават и 
награда за успех в размер на 55 лв.

В една група по проекта може да има 
минимум 10 и максимум 15 пораснали 
ученици.

Три поколения от едно семейство учат 
заедно

Три поколения от едно семейство са 
ходели на училище по едно и също време. 
Такава е историята на 28 годишната Лилия, 
която е преминала курс за ограмотяване в 
СУ „Отец Паисий“ в Самоков. Тя е трябвало 
да наваксва знанията и уменията, които 
придобиват учениците до 4 клас като четене 
и писане.

В проекта „Нов шанс за успех“ са се 
включили и съпругът и свекърва й, от 
които тя всъщност взима пример и също се 
записва. Детето й пък е трети клас и също 
ходи на училище. Това стана ясно по време 
на представяне на дейностите по проекта в 
СУ „Отец Паисий“.

„Срамувах се, че мама не може да чете и 
пише, когато не ми позволяваха да попълвам 
нейни документи, защото съм непълнолетна“. 
Това пък разказа осмокласничката Миглена. 
Майка й Истиляна, която е на 35 години, 
вече е завършила курс за ограмотяване, 
който включва материала от 1 до 4 клас. 
Така в случая дъщерята е по-образована от 
майката. Истиляна обаче има желанието да 
продължава да учи и да наваксва знанията в 
прогимназията.

22 годишната Надя, която също е учила в 
школото в Самоков, пък вече има свидетелство 
за завършено основно образование и иска да 
вземе шофьорска книжка.

Броят на неграмотните по данни на НСИ:
1992 г. – 152 955
2001г. – 132 888
2011г. – 112 778

ЗАПЛАТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
РАСТАТ, НО НЕ 

ДОСТАТЪЧНО БЪРЗО

България, Полша и Германия са 
единствените държави в ЕС, в които средният 
темп на реално увеличение на заплатите 
през периода 2009-2016 година, е по-висок 
от този спрямо 2001-2008 година. Това сочи 
проучване на Европейския синдикален 
институт и Европейската конфедерация на 
профсъюзите (ЕКП).

През последните 7 години реалните заплати 
(изчислени през инфлацията за периода) са 
намалели в Гърция (с 3,1%), Хърватия (с 
1%), Унгария (с 0,9%), Португалия (с 0,7%), 
Кипър (с 0,6%), Великобритания (с 0,4%), 
Италия (с 0,3%).

Ръст, но по-нисък спрямо периода 2001-
2008 г. има в Австрия, Белгия, Чехия, Дания, 
Естония, Финландия, Франция, Ирландия, 
Латвия, Литва, Люксембург, Малта, 
Холандия, Румъния, Словакия, Словения, 
Испания и Швеция. Най-сериозен спад 
има в Румъния, където средният ръст на 
възнагражденията е паднал от 11,2 на сто 
през 2001-2008 година до 0,1% през 2009-
2016 година.

Тези данни са доказателство, че 
икономическото възстановяване на ЕС не се 
отразява върху заплащането на работниците.

Това е много лоша новина, не само за 
работниците и техните семейства, но и за 
бизнеса, тъй като ниските доходи свиват 
потреблението, заяви конфедеративния 
секретар на ЕКП Естер Линч.

Време е за истинско възстановяване. 
Работниците в Европа заслужават по-високи 
заплати, допълни секретарят на ЕКП.

Наистина, заплатите в България растат 
в реално изражение, и за това влияние 
имат основно три фактора – структурни 
промени в заетостта в началото на кризата, 
засилен конкурентен натиск на европейския 
трудов пазар през последните години, 
безпрецедентно продължителна дефлация. 
Но в крайна сметка този растеж е с много 
ниски темпове и тръгвайки от много ниска 
база. За сравнение средната заплата в 
България през 2016 г. в момента е 523 евро 
спрямо 3333 евро във Финландия – разлика 
от близо 7 пъти. При съседите статистиката 
е подобна – въпреки че в Румъния през 
последните години доходите бяха орязани, 
средната работна заплата е по-висока от тази 
в България с 21,9%. В Македония тя е по-
висока с 16,6%, а в Сърбия – с 35%. За да 
се стопи това неравенство трябва ускорен 
ръст на доходите, който да позволи, ако не 
да настигнем, то поне да компенсираме 
частично това неравенство, коментира 
изследването лидерът на КНСБ Пламен 
Димитров.

ХОРАТА НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ 
СА НАМАЛЕЛИ С 22%

61 хил. деца по-малко 
вземат детски заради 
затегнатите критерии

С о ц и а л н о с л а б и т е 
българи са намалели с 
впечатляващите 22% за 
една година. През 2016 
г. социалните служби 
са изплащали помощи 
на малко над 48 500 
социалнослаби, което 
означава, че близо 11 
хил. души са отпаднали 
от подпомагането 
спрямо предходната 
2015 г. Това сочи 
отчетът на Агенцията 

за социално подпомагане. През 2015 г. също имаше 
намаление, но само от 7 на сто. Преди това пък през 
2014 г. бе отбелязан ръст от 10%. От АСП отказаха да 
обяснят експертно на какво се дължи значителното 
намаление. „Като изпълнителна и единствено 
правоприлагаща администрация не сме в позиция 
да предлагаме коментари, изискващи аналитична 
компетентност от друго естество“, отговориха пред 
„Сега“ от институцията. Абсурдна беше и реакцията на 
социалното министерство, което отказа да коментира 
данните, защото били на друга институция, въпреки 
че агенцията всъщност им е подчинена.

Промяна в условията за достъп до социално 
подпомагане в последните години няма. Една от 
възможните причини за този спад би могла да е 
спирането на помощи на хората, които отказват 
неоснователно да полагат обществено полезен труд. 
По закон хората на помощи са длъжни да се трудят по 
4 часа 14 дни в месеца. Другото обяснение би могло да 
бъде отпадането на продължително безработните хора 
от помощта, защото са отказали предлагана им заетост 
от бюрата по труда.

Социалното подпомагане у нас за втора поредна 
година е силно критикувано от ЕК в доклада за 
макроикономическите дисбаланси. „Системата 
за социалните трансфери е ограничена от ниска 
адекватност и покритие. България има една от 
най-малко ефективните социални системи в ЕС и 
едно от най-ниските нива на социални трансфери“, 
коментират от Брюксел. Според Комисията критериите 
за получаване на социални помощи у нас са твърде 
рестриктивни, което изключва много бедни семейства 
от подкрепата. Специално внимание е отделено на 
непроменения за двете поредни години гарантиран 
минимален доход, по който се определя достъпът 
и размерът на различните социални помощи. „Това 
ерозира капацитета за защита на социалните помощи 
и води до задълбочаване на неравенството в страната“, 
се посочва в доклада.

Държавата плаща диференцирани помощи на хората, 
които не могат сами да изкарат минималния определен 
за тяхната група доход. Гарантираният минимален 
доход у нас не е променян от 2009 г. насам – той е 65 
лв. В зависимост от това дали става въпрос за самотни 
възрастни хора (над 75 г. и над 65 г.) или за деца, тази 
сума се умножава по определен коефициент. Така, за 
да получат социална помощ, възрастните хора над 75 
г., които живеят сами, трябва да получават под 107.25 
лв., самотните възрастни хора над 65 години – под 
91 лв., децата – до 59 лв. и т.н. Извън доходите има 
и други критерии за получаване на социални помощи 
– имущество, семейно положение, здравословно 
състояние, учебна и трудова заетост. За 2016 г. за 
помощи са изплатени 45.2 млн. лв. или с 18% по-малко 
от предходната година.

Миналата година от АСП отчитат намаление на 
почти всички помощи, които изплащат. Например 325-
те лв., които се отпускат еднократно за инцидентно 
възникнали нужди, са изплатени на 6 хил. души – с 
900 по-малко от предходната година. Тази помощ се 
отпуска при наводнения, както и при инциденти като 
този в Хитрино. Еднократните помощи са стрували 
близо 2.2 млн. лв.

С около 20 хил. пък са намалели подпомогнатите 
бедни семейства с помощта за отопление. За 
изминалия отоплителен сезон са подпомогнати близо 
218 хил. лица и семейства. Намалението е въпреки 
осъвременяването на критерия за достъп, за да не 
изпаднат пенсионерите, които получават актуализация 
на пенсията от 1 юли например.

ДЕЦА
АСП са платили за повече родени деца през 

годината. Еднократната помощ при раждане не зависи 
от доходите на семейството, като за първо дете се 
получава по 250 лв., за второ – 600 лв., а за трето – 
300 лв. и т.н. М.г. са получени помощи за близо 67 
900 деца – с над 330 повече от 2015 г. Изплатени са 
над 26.3 млн. лв. 440 хил. семейства, които отглеждат 
680 хил. деца до 18 г., са получавали миналата година 
детски надбавки. Тук намалението е сериозно – с над 
61 хил. деца по-малко са получавали детските или с 
над 8 на сто по-малко. За тази помощ има подоходен 
критерий – до 400 лв. на човек от семейството и макар 
че той бе увеличен с 50 лв., причината за намалението 
на подпомаганите деца е, че вече се вземат доходите и 
на двамата родители, независимо дали те имат или не 
сключен брак, ако живеят заедно.

98 633 НЕГРАМОТНИ 
ВЪЗРАСТНИ У НАС

Учат баби и дядовци на буквите както 
първолаците

Броят на неграмотните възрастни у нас 
е намалял с приблизително 14 145 души 
до около 98 633. По последни данни на 
НСИ като такива са се самоопределили 
112 778 нашенци през 2011 г. Над 14 хил. 
обаче са преминали успешно курсове за 
ограмотяване по европроекта „Нов шанс за 
успех“ за периода 2011-2015 година, което е 
12,5% от общия дял на невежите, отчетоха от 
Министерството на образованието и науката 
(МОН).



3                               ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 

М. АПРИЛ
До 10-ти април: 
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 април: 
ЗДДС
1.Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни 
регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец 
март.
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 
март.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации 
-  пристигания/изпращания за месец март 2017 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за 
неподаване на месечни декларации за март 2017 г.
До 15-ти април: 
ЗКПО
1.Месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари, 
февруари, март и април по Закона за корпоративното подоходно 
облагане. 
2.Тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за 
корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно 
облагане.
3.Деклариране и внасяне на данъка за първо 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 март
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 март
ЗДДФЛ
Издаване на служебните бележки по чл. 45, ал. 4 и 7 от ЗДДФЛ 
(образец 3 и 4) за изплатени през предходната година доходи от 
друга стопанска дейност, от наем и друго възмездно предоставяне 
за ползване на права или имущество и други доходи по чл. 35 от 
ЗДДФЛ, ако лицето не е поискало издаването им преди тази дата.
До 20-ти април: 
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 март 2017 г., за 
новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо 
задължение.
До 25-ти април:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през 
месец март 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 март, когато пълният размер на начислените от работодателя 
доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 
25 април.
До 30-ти април: 
ЗМДТ
 1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второто 
тримесечие на текущата година. 
 2. Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата текуща 
година с отстъпка от 5 на сто. 
 3. Плащане на  данъка върху превозните средства за цялата текуща 
година с отстъпка от 5 на сто.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО за 
първо тримесечие. 
 ЗДДФЛ
1. Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на текущата 
година 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 
първото 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. Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по 
смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, 
както и физическите лица в случаите по чл. 29а внасят дължимите 
месечни авансови вноски за месеците януари, февруари, март и 
април или дължимата тримесечна авансова вноска за първото 
тримесечие на годината. 
4.  Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за 
първото тримесечие на текущата година и подаване на данъчната 
декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за 
тези данъци.
5. 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. март.

НАД 1,2 МИЛИОНА ПЕНСИОНЕРИ 
ЩЕ ПОЛУЧАТ ПО 40 ЛЕВА 
ДОБАВКА КЪМ ПЕНСИИТЕ СИ ЗА 
ВЕЛИКДЕН

По 40 лева 
добавка към 
п е н с и и т е 
си за април 
ще получат 
1 288 000 
пенсионери, 
р е ш и 

правителството. Допълнителната сума 
ще се изплаща на хората, чиито пенсии 
или сбор от пенсиите, заедно с добавките 
и компенсациите към тях, е до 314 лева, 
колкото е линията на бедност за 2017 г.

За изплащането на добавките към 
пенсиите за Великден правителството ще 
отпусне допълнителни 51 500 000 лева 
по бюджета на държавното обществено 
осигуряване. Средствата са осигурени за 
сметка на преструктуриране на разходите по 
централния бюджет за 2017 г.

председател на СТСБ в словото си пред 
форума.

Националната конференция гласува 
и заключителен документ, в който са 
застъпени и основните искания на 
българските жени. А те са договаряне на 
повече политики за равенство на работното 
място, подкрепа на мерките на европейско 
ниво за баланс между работата и личния 
живот, подкрепа на конвенциите на 
МОТ в областта на равенството, активно 
провеждане на национална и европейска 
кампания за отбелязване на Деня на 
равното заплащане.

Тази декларация ще бъде обсъдена на 61 
сесия на Комисията за статута на жените 
към ООН, където представител на България 
ще бъде председателят на СТСБ Екатерина 
Йорданова.

КНСБ ПРЕДЛАГА ДАНЪЧНИ 
ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ 
НА ДЕЦА И БОЛНИ ЧЛЕНОВЕ 
НА СЕМЕЙСТВОТО

Данъчни облекчения за жени, които 
отглеждат децата си и се грижат за 
нетрудоспособни членове на семейството, 
предлага КНСБ. Това обяви президентът на 
КНСБ Пламен Димитров на националната 
кръгла маса „Равнопоставеност на половете“, 
организирана от СБУ, СТСБ, Обществен 
женски парламент 21 век и КНСБ.

56,1% от лицата извън работната сила 
са жени. 719 000 са тези на възраст 15-
64 г., които не желаят да работят, като 
за над 1/3 от тях, основната спирачка са 
лични и семейни причини, сред които най-
важните са отглеждане на деца и грижи 
за нетрудоспособни роднини, обяви в 
изказването си пред форума Пламен 
Димитров.

Тези данни показват, че държавата трябва 
да вземе мерки, за да могат тези хора да се 
върнат на пазара на труда.

Сред тях са данъчни облекчения за 
работодатели, които осъществяват целеви 
социални инвестиции, насочени към 
изграждане на детски градини, центрове за 
подпомагане на нетрудоспособни граждани, 
детски стаи, дневни центрове. Общините пък 
трябва да синхронизират работното време на 
детските заведения с графиците на градския 
и междуградския транспорт и с работното 
време на предприятията и публичните 
организации от съответния регион, обяви 
лидерът на КНСБ.

Трябва да се възстанови семейното 
подоходно облагане, като се съобрази и с 
другите предложения на КНСБ – въвеждане 
на необлагаем минимум, увеличаване на 
максималния осигурителен доход, по-високи 
налози за тези, които се осигуряват над този 
праг и възможностите на държавния бюджет, 
изтъкна Пламен Димитров.

Жените в България работят средно 40 дни 
повече от мъжете, за да получат същото 
заплащане. В същото време те носят с 50 на 
сто повече домашни задължения, изтъкна 
председателят на СБУ Янка Такева. На края 
на трудовия път „слабият пол“ получава по-
ниска пенсия от мъжете, обяви още лидерът 
на учителския синдикат. Според нея е крайно 
време в тази напрегната международна 
ситуация жените в България да издигнат 
единен глас срещу насилието по света и в 
защита на живота, както и за интеграцията 
на техните сестри, които бягат от войните в 
родните им държави.

„Трудното време, в което живеем, още 
веднъж ни показа, че от насилието страдаме 
всички. То е болест за всяко общество и е 
еднакво неприемливо, независимо към кого 
е насочено. Затова и трябва да сме всички 
заедно в борбата с него. 226 милиарда евро 
годишно е цената на насилието над жените 
в Европа – а колко ли плащаме за насилието, 
престъпността и военните конфликти по 
света? Тези средства, инвестирани в условия 
на труд и живот, в борба с бедността и 
недохранването, в наука и образование 
могат да преобразят света. И това е наша 
обща кауза, на всички съзнателни хора и 
на всички обществени институции. Радвам 
се, че това е философията, залегнала и в 
Целите за устойчиво развитие на ООН до 
2030г. Равноправието на жените, тяхното 
овластяване и икономическа независимост, 
са част от тях“, заяви Екатерина Йорданова, 

БИЗНЕСЪТ ИСКА 
СПЕЦИАЛНИ ТРУДОВИ 

ДОГОВОРИ ЗА УЧЕНИЦИ
Това ще облекчи наемането на младежите 

по дуално обучение
Да бъде създаден специален трудов 

договор за ученици, които учат в дуална 
форма на обучение. Около това предложение 
са се обединили всички заинтересовани 
страни, обясни ръководителката на 
българо-швейцарския проект за дуално 
образование ДОМИНО Петя Евтимова, 
която участва в образователен форум. 

Обикновеният трудов договор, който в 
момента се сключва между работодател 
и обучаващ се ученик, е проблемен за 
бизнеса поради няколко причини. От една 
страна, шефът трябва да внася здравни 
осигуровки за непълнолетния си служител, 
които обаче са поети от държавата. От друга 
страна, традиционният договор не решава 
и въпроса с ученическите ваканции, както 
и с отпуските, които са неприложими в 
случай с дуално обучаващ се ученик, пише 
в.“Сега“.

Затова работодателите настояват в Кодекса 
на труда или в закона за професионалното 
обучение да се въведе нов вид трудов 
договор, който да е специално за „дуалните“ 
ученици и да отчита особеностите при 
наемането им. 

В момента в Кодекса на труда има 
текстове, регламентиращи трудовите 
договори на обучаващите се по дуалната 
система, но те се подчиняват на общите 
правила. Бизнесът е на мнение и че 
трябва да има ясно разграничение между 
учениците, които се обучават дуално, и 
възрастните, които също се учат на занаят 
чрез работа. 

Те настояват още за въвеждане на 
критерии за фирмите, които обучават 
ученици, за разписване на задължителни 
етапи за изработване на учебни програми 
за професионалното обучение, както и 
за изясняване на реда за обучение на 
наставниците – кой и как го извършва, и 
т.н. 

Повечето от предложенията срещат 
подкрепа, но ще трябва да чакат сформиране 
на Народно събрание. Надеждите са тогава 
да бъде изработен и изцяло нов закон за 
професионалното обучение и образование, 
който да наблегне именно на дуалната 
форма. 

Към момента у нас тази форма на обучение 
съществува благодарение на чуждия опит. 
По българо-швейцарския проект ДОМИНО 
на обща стойност 3.5 млн. швейцарски 
франка (15% съфинансиране) в страната 
ни от 2015 г. дуално се обучават около 400 
ученици от 16 гимназии по пет професии 
– машинен техник, техник технолог в 
хранително-вкусовата промишленост, 
електротехник, техник по газови системи 
и готвач. 

Партньори са над 60 родни и 
чуждестранни фирми, които осигуряват на 
учениците практика и реална работа срещу 
заплащане (по около 130 лв. на месец в 
зависимост от изработените часове). 

През май 2017 г. ще завършат първите 
ученици по проекта – паралелката 
в професионална гимназия „Иван 
Хаджигенов“ – Казанлък, където учат за 
машинен техник. В други три училища 
децата учат дуално благодарение на 
австрийски проект. Отделно от чуждия 
опит 3 са и родните училища, въвели дуална 
форма благодарение на инициативността 
на своите директори и връзките им с 
местния бизнес. Става дума за гимназии 
в Пловдив и Варна, открили паралелки по 
дървообработване, и в Панагюрище – по 
минна промишленост.



  4                                        НОВИНИ

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 31.03.2017 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев

Телефон за връзка: 0751/61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 Библиотекар Висше образование
1 Учител английски език Висше образование
1 Учител, изобразително изкуство Висше образование

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

1 Шивач Основно образование
1 Началник склад Средно образование
21 Гладачи Начално,Основно образование
10 Пакетировач Основно образование
3 Обслужващ бензиностанция Основно образование
15 Оператор,  производствена    

линия
Начално, основно образование

2 Общ работник Начално, основно образование
1 Технически асистент Средно образование, владеене на 

гръцки език  
1 Домакин Средно образование
4 Машинни оператори, шиене Средно, Основно образование
6 Кроячи Основно образование
1 Сервитьори Средно образование
24 Шивачи на мъжко и дамско 

облекло
Средно, Основно образование

700 МАЛКИ СТОПАНСТВА ПОЛУЧАВАТ 
ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ ПО 6.3

Субсидията по проектите възлиза общо на 20 535 900 лева
ДФ „Земеделие“ одобри 700 заявления за подпомагане по подмярка 

6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 
6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014-2020 г. В 
областните дирекции на Фонда вече се изготвят и подписват договори с 
одобрените кандидати. Субсидията по проектите възлиза общо на 20 535 
900 лева.

ДФЗ продължава да одобрява и договорира бизнес идеите на най-
малките стопани, разписани в плановете им за развитие по подмярка 6.3. 
Още 567 проекта предстои да преминат през процедура на допълнителна 
контролна проверка. След успешното приключване на ревизията, те ще 
също ще бъдат подадени към областните дирекции за договаряне.

Припомняме, че заявената субсидия по подмярката надвишаваше 
значително бюджета в размер на 58 674 000 лева, предвиден за първия 
прием за подпомагане. Това наложи преминаване към процедура по 
ограничен бюджет и ранкинг на проектите. 

Чрез подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ 
се подпомага икономическото развитие и укрепването на малките 
стопанства. Финансовата помощ е безвъзмездна и цели технологичното 
им обновление, опазването на околната среда и борбата с климатичните 
промени. Всеки одобрен кандидат получава финансова подкрепа в 
размер на 29 337 лева. Субсидията се предоставя за максимален срок 
от пет години и се превежда на два транша. Първият, в размер на 19 558 
лева, се отпуска след одобряване на заявлението за подпомагане. Второто 
плащане e от 9 779 лева и стига до стопаните след проверка за коректно 
изпълнение на проекта.

УЧЕНИЦИ ОТ СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 
С. ГЪРМЕН, УЧАСТВАХА В ИГРИ ПО 
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

У ч е н и ц и т е 
от първи до 
четвърти клас 
на СУ “Св. 
Св. Кирил 
М е т о д и й “ 
с. Гърмен, 
участваха в 
образователни 
игри по 
безопасност на 
движението със 
Светофара и 
Зебрата.


