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ОБЩИНСКИ   НОВИНИ

На 08.05.2017 г. бе дадено 
началото на празниците по 
случай 150 години светско 
училище в с. Гърмен. След 
тържественото откриване 
много ученици се включиха 
в състезанието по краснопис 
“Като низ от мъниста”, което 
предизвика голям интерес.

На вторият ден от честването на юбилея се проведе състезание - 
викторина с въпроси от предметие: География, История, Математика, 
Физика, Химия, Биология и Информационни технологии. Учениците бяха 
разделени на 3 отбора - 6. клас, 7. клас и 11. клас. Всеки отбор отговори 
на 13 въпроса съответстващи на учебния материал. Състезанието беше 
много оспорвано и много интересно за публиката. Победител стана 
отборът на 6. клас, на 2-ро място - 11. клас и на 3-то място - 7. клас.

В третия от празничните ни дни учениците от 1. до 8. клас се включиха 
в конкурса рецитал на тема “Език свещен на моите деди”. Прозвучаха 
едни от най-хубавите български стихотворения, изпълнени особено 
емоционално от участниците, а учениците от 6. и 7. клас бяха подготвили 
викторина и презентация. Журито определи на първо място Ангел 
Джуров от 2. клас, на второ място Александра Татанова от 4. клас и на 
трето място Гергана Татанова от 7 клас. Наградени бяха и най-добрите 
краснописци от конкурса “Като низ от мъниста”

Ден четвърти - празничен
Учениците от 2. клас смятаха, оцветява, и се забавляваха в състезание 

по математика. Те бяха разделени на девет отбора, а като най-добри 
математици се изявиха Христина Бусарова и Джесика Каптиева. На второ 
място се класира отборът на Ангел Джуров и Константин Каръмов, а 
трети станаха Божидара Байректарова и Гергана Русева.

Спортният турнир, проведен на 13.05.2017 г. в СУ - Гърмен, бе финала 
на празниците по случай юбилея на училището. Седем училища, шест 
отбора по футбол и четири отбора по волейбол - момичета. Първо място 
във футбола спечели отборът на СУ - гр. Бобов дол, а във волейбола - 
отборът на СУ - Гърмен. Имаше много спортен хъс, много емоции и 
награди за всички отбори.

150 ГОДИНИ СВЕТСКО УЧИЛИЩЕ В СЕЛО ГЪРМЕН



  2                                        НОВИНИ
БИЗНЕСЪТ ИСКА ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕН БРОЙ 
РАБОТНИ ДНИ ВСЯКА ГОДИНА

За да расте икономиката ни с по-бърз темп 
не трябва да се подаряват почивни дни

Над 1 млрд. лв. ще са пропуснатите 
възможности за икономиката от почивните 
дни през тази година, а 2017 г. ще бъде 
най-мързеливата година с рекорд от 117 
почивни и само 248 работни дни. Това 
сочат изчисленията на Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) 
относно загубите на бизнеса от празничните 

и почивните дни у нас.
Бизнесът предлага всяка година да бъде с равен брой работни дни – 

251. „В зависимост от това, колко са официалните празници, падащи се в 
събота или неделя и колко са съботите и неделите в съответната година и 
дали годината е високосна, ще се подаряват нула, един или два почивни 
дни, така че всяка година да има 251 работни дни“, се казва в позиция до 
медиите на бизнеса.

Ако искаме българската икономика да расте с по-бърз темп не трябва 
да се подаряват почивни дни. „Нещо повече – подаръкът, когато го има, е 
по-добре да се направи за някой петък, след национален празник, паднал 
се в четвъртък. Т.е. ще апелираме да се преразгледа промяната в Кодекса 
на труда“. От АИКБ съзират нарушение на процедурата, тъй като тази 
промяна не е обсъдена в Националния съвет за тристранно сътрудничество 
(НСТС) и ще предложат на тристранката да се фиксира един минимален 
брой работни дни за годината и той може да бъде постоянен.

Според анкета, проведена от АИКБ, по-голямата част от фирмите (53%), 
участвали в проучването са отговорили, че работят на Международния 
ден на труда. В същото време обаче, работодателите декларират, че се 
затрудняват с допълнителното заплащане, което се дължи за положен 
труд по време на празнични дни – 62%.

„При преработвателната промишленост например, около 50% са 
разходите за суровини и материали, около 25% е разходът за труд, а 
останалите около 25% са външни услуги, енергия, амортизации, печалба 
и др. Ако разходът за работна заплата е двоен, за този ден фирмата е на 
загуба, т.к. обичайната печалбата на компанията е около 10% и при двойни 
разходи за труд – тя се превръща в 15% загуба”, се казва в позицията.

Така според анкетата всеки шести работник у нас не е почивал на 1-ви 
май, а половин милион души имат нормален работен ден. С допитването 
се развенча един мит, че работят само онези фирми, на които им е скъпо 
да спрат. Само една четвърт са такива – 26%. А 32% от компаниите 
отговарят, че работят, защото имат много работа. 21% заради срокове 
и ритмичност, 11% са в туризма. Има и 5%, които работят заради 
контрагентите си в чужбина. Интересен е фактът, че 22% от фирмите, 
участвали в допитването, посочват, че в работния процес на този ден се 
включат всички работещи, т.е. за цялото предприятие това е нормален 
работен ден. Като основна причина за работа по празниците, компаниите 
посочват – прекалено много поръчки – 32%, както и непрекъсваемия 
процес на производство – 26%.

ПОТЕНЦИАЛЪТ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО С LED 
ОСВЕТЛЕНИЕ

Технологията пести разходи за енергия и съкращава 
производствения процес

Светлината не е една и съща, особено когато става дума за отглеждане 
на растителни култури. Именно тази те бе обсъдена наскоро по време на 
мероприятие, организирано от компанията Ambra Light.

Инженерите започват своите изследвания на LED светлината преди 5 
години и незабавно започват сътрудничество с университета в Падуа. 
Принципът е прост: растенията използват определен диапазон на 
спектъра за фотосинтеза.

Ние осигуряваме 
светлина от част от 
този диапазон, за да 
осигурим максимална 
е ф и к а с н о с т , 
с ъ щ е в р е м е н н о 
п о н и ж а в а й к и 
р а з х о д и т е , 
информира Стефано 
Пицолато, говорител 
на компанията.

По време на 
изпитанията фермери 
отчитат, че циклите 
стават по-кратки с до 
5 дни, като наедно с 
това използват 50% 
по-малко енергия.

Искаме да 
подчертаем, че използваме италианска технология. Не сглобяваме просто 
съставни елементи от Азия. Работим в партньорство с Osram. Нашата 
LED технология осигурява повече светлина при по-малка консумация на 
енергия, допълва Пицолато.

Той потвърждава, че първоначалната инвестиция за прилагането на 
технологията е по-голяма, отколкото когато се използват конвенционалните 
лампи, но впоследствие тя спестява разходи и стимулира ефикасността.

Процесът на фотосинтеза се нуждае от конкретни червена и синя 
светлина. Човешкото око ги възприема като цвят фуксия – често може да 
се срещне в оранжериите и отглеждането на микрозелени култури.

Нещата обаче не се случват така просто. Малко по-различни „миксове“ 
са необходими с оглед фенологичната фаза с цел стимулиране на растежа. 
Именно тук инженерите в Ambra Light стават изключително важни.

Светлината трябва да бъде дозирана, особено ако се налага тя да се 
дистрибутира неравномерно, информира Пицолати.

Технологията предвижда LED осветлението да бъде разположено на 2,5 
метра над земята в оранжериите и на 30-40 см над лавиците с насаждения. 
Необходими са също така специфични режими за всяка ситуация, типа 
култивиране и т.н.

Източник: fermer.bg

РЪСТ ПРИ РАЗСАЖДАНЕТО НА ТЮТЮНА
НАТ-2010 отчита лек ръст при разсаждането на тютюн “Бърлей”
Стимул за лек ръст с около 10-11 %  при разсаждането на тютюн 

от сортова група „Бърлей“ отчитат от Националната асоциация на 
тютюнопроизводителите – 2010 (НАТ-2010). 

Според НАТ-2010 това ще се дължи на цялостното изкупуване и 
изплащане на суровината от реколта 2016 г., както и изплащането на 
Преходната национална помощ за тютюн близо месец по-рано, спрямо 
миналата година.

Водещо място за сортова група „Бърлей“ по брой тютюнопроизводители, 
обеми на разсадени площи и произведени количества през последните 
десет години заемат стопаните от област Силистра. По-малко количества 
се отглеждат в Добричко, Шуменско, Разградско, Русенско и Търговищко 
на североизток, както и във Врачанско на северозапад и в района на Стара 
Загора в Централна България. 

От асоциацията предвиждат още до средата на месец юни да бъдат 
разсадени около 785 хектара от сортовата група, като обемът на 
производство да е приблизително 1373 тона.

„През последните 4-5 години тютюнопроизводителите от Североизточна 
България смело експериментират в преминаването  от „Каба Кулак“ към 
модерни сортове ориенталски тютюн „Катерини“ и „Гръцка Басма“ и то 
успешно. Наблюдава се заменяне на дребнолистни тютюни с едролистен 
„Бърлей“ и обратно. Освен това сезирам и еволюция в развитието на 
истинските производители на тютюна“, коментира Цветан Филев, 
председател на НАТ-2010 и президент на UNITAB.

Източник: fermer.bg

ОБЯВА
за набиране на доброволци за участие в предотвратяване или 
овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и 

отстраняване последствията от тях
На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, чл. 4 от Наредба 
за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните 
формирования, приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г., Наредба Iз-
1669 от 17.08.2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на 
регистър на доброволните формирования за предотвратяване или 
овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване 
последствията от тях и решение  № 667 от Протокол № 36/04.11.214 

г.на Общински съвет с. Гърмен
ОБЩИНА ГЪРМЕН

НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ
за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни 
ситуации и отстраняване последствията от тях  
Кандидати могат да бъдат всички дееспособни лица:
навършили 18 години,независимо от трудовото или служебно положение;
клинично здрави;
психически здрави;
неосъждани за умишлени престъпления от общ характер;
способни да поемат отговорност;
с умения за работа в екип;
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за членство в доброволното формирование /по образец/;
2. Формуляр за кандидатстване /по образец/;
3. Медицинско удостоверение,доказващо, че лицето е клинично здраво;
4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет; 
5. Свидетелство за съдимост;
6. Копие от документ да придобито образование, специалност или 
правоспособност
7. Писмено съгласие от работодателя/ите за заетите по трудово или 
служебно правоотношение;
8. Декларация за съгласие за обработка на данни;
9. Актуална снимка с размери 3,5 х 4,5 см;
10. Копие от лична карта;
11.Копие от документ за правоспособност за извършване на дейност със 
специална техника, ако има такъв;
12. Копие от свидетелство за правоуправление на МПС за съответната 
категория, ако има такова.
Комплектът от документи за членство членство в доброволното 
формирование може да бъде подаден всеки работен ден в деловодството 
на  Общинска администрация с. Гърмен.
Брой на вакантните места – 16 човека.
Телефон за справки 07523/20 40; 20 47 – И. Ирмиев.
Документи, които се предоставят от Общинска администрация с. Гърмен.
Заявление за членство в доброволното формирование /по образец/;
Формуляр за кандидатстване /по образец/;
Декларация за съгласие за обработка на данни;
Проект на граждански договор между кмета на общината и доброволеца.



3                               ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 

М. МАЙ

До 10-ти май: 
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 май: 
ЗДДС
1.Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец април. 
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 април.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации -  пристигания/изпращания за месец април 
2017 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление 
за неподаване на месечни декларации за април 2017 г.
До 15-ти май: 
ЗКПО
Месечните авансови вноски за май за корпоративния 
данък по Закона за корпоративното подоходно облагане. 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 
фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец април
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 април
До 20-ти май:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат-
декларации пристигания/изпращания за месец април 
2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение.
До 25-ти май:
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан 
през месец април 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 април, 
когато пълният размер на начислените от работодателя 
доходи от трудово правоотношение за този месец не е 
изплатен до 25 май.
До 31-ви май:
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. 
април.

ОСТАТЪКЪТ НА СУМИТЕ ОТ 
ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ 
ТРЪГВА ОТ ПОНЕДЕЛНИК ПО 
СМЕТКИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ

В срок до 15 юни ще бъдат приключени 
всички плащания, коментира Живко 
Живков

Още утре ще бъдат изплатени сумите 
по мярка 11 „Биологично земеделие“ от 
направлението Биологично растениевъдство. 
Парите ще бъдат по сметките на стопаните 
в понеделник. Това каза Живко Живков, 
изпълнителен директор на ДФЗ, днес 
по време на заседание на Комисията по 
земеделие.

„В много интензивен график до края на 
месеца ще бъдат изплатени и останалите 
направления по мярка 10 и мярка 214 от 
стария програмен период“, коментира 
Живков.

По думите му от 1 до 10 юни всички 
доплащания по СЕПП, обвързаната подкрепа 
за плодове, зеленчуци и оранжерийно 
производство, както и зелените плащания, 
ще бъдат платени. 

„Остава към средата на месец юни да се 
изплатят сумите по Натура 2000, тъй като там 
се оказахме най-уязвими. Схемата за памук, 
за млади земеделски стопани и на последно 
място за дребни земеделски стопани също 
ще бъде изплатена в този период. До края 
на 30 юни трябва да приключат всички 
плащания по първи стълб. В срок до 15 юни 
ще бъдат приключени всички плащания“, 
заключи Живко Живков.

Източник: fermer.bg

ДФЗ ОДОБРИ НАД 1000 
ПРОЕКТА ПО ПОДМЯРКА 6.3

До края на седмицата ще бъдат одобрени 
още 404 проекта по мярка 6.3, съобщиха 
от ДФЗ

ДФ „Земеделие“ одобри 1 253 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. Като до 
края на седмицата ще бъдат одобрени още 
404 проекта по мярка 6.3, след което ще 
бъдат подадени към областните дирекции за 
договаряне. 

В областните дирекции на фонда се 
изготвят и подписват договори с кандидати, 
чиито инвестиции са получили подкрепа. 
Субсидията по проектите възлиза общо на 
близо 27 млн. лева.

От ДФЗ припомнят, че заявената субсидия 
на проектите, кандидатствали по първия 
прием на подмярката, надвишаваше 
значително предвидения бюджет от 58 674 
000 лева. Това наложи преминаване към 
процедура по ограничен бюджет и ранкинг 
на проектите.

Финансовата помощ по подмярката 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. 

ЗА ЧЕТВЪРТИ ПЪТ 
Е В Р О П А РЛ А М Е Н Т Ъ Т 
ПРАВИ КОНКУРС ЗА 
МЛАДИ ФЕРМЕРИ

Организатори на конкурса за България 
са Асоциацията на земеделските 
производители в България (АЗПБ) и 
евродепутатът Владимир Уручев, в 
партньорство с МЗХ и НССЗ

За четвърта поредна година в Европейския 
парламент се организира конкурс за млади 
фермери: “Европейска награда за млади 
фермери”, съобщиха от Асоциацията на 
земеделските производители (АЗПБ). 

Целта на инициативата е да насърчи 
младите земеделски производители в 
селските райони и да направи по-видима 
тяхната дейност. Европейската награда 
сe инициира от евродепутатите от 
Групата на Европейската народна партия 
в Европейския парламент – Нуно Мело 
(Португалия) и Ещер Херанс (Испания) 
с подкрепата на Конфедерацията на 
португалските фермери (CAP) и испанската 
Асоциация на младите фермери (ASAJA).

Организатори на конкурса за България 
са евродепутатът Владимир Уручев 
и Асоциацията на земеделските 
производители в България (АЗПБ) 
в партньорство с Министерство на 
земеделието и храните и Националната 
служба за съвети в земеделието.  

Право на участие имат всички европейски 
фермери под 40-годишна възраст. 
Печелившият проект от всяка страна-
членка ще се състезава с конкурентите си 
на европейско ниво. Основните критерии 
за оценка на проектите са използването 
на ноу-хау, нови методи и нови форми на 
технологиите в даден сектор или регион, 
чрез използването на иновативни методи в 
селското стопанство.

Регламентът предвижда три награди – за 
най-добър проект, най-устойчив проект 
и най-иновативен проект. Те ще бъдат 
връчени на официална церемония по 
време на Европейския конгрес на младите 
фермери, който ще се проведе на 18-19 
октомври 2017 г. в Брюксел.

Заинтересованите кандидати трябва да 
подготвят и изпратят заявление за участие, 
състоящо се от следните документи: име 
и данни за контакт; кратко описание на 
стопанството; представяне на проекта, 
което не трябва да надвишава 2 страници, 
като може да бъде предоставен и 
допълнителен материал под формата на 
видео, снимки, брошури и др.

Селекцията на национално ниво ще 
се осъществи от жури, определено от 
евродепутата Владимир Уручев и АЗПБ в 
съответствие с критериите за допустимост, 
посочени в регламента на наградата.

От допуснатите проекти ще бъде 
определен един, който да представлява 
страната ни на конкурса за Европейската 
награда в Брюксел. Останалите класирани 
участници на национално ниво ще бъдат 
поканени като делегати на Конгреса на 
младите фермери.

Заявленията се подават до 25 юни на 
следните e-mail адреси: office@azpb.bg и 
vladimirandreev.urutchev-office@europarl.
europa.eu  с текст: “Национален конкурс за 
Европейската награда за млади фермери 
2017”. Класирането и обявяването на 
победителите на национално ниво ще се 
проведе на 7 юли.
Церемонията по обявяване и награждаване 

на победителите на европейско ниво ще се 
състои на 18-19 октомври 2017 г. в рамките 
на Европейския конгрес на младите 
фермери в Брюксел.

Източник: fermer.bg
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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

КАКВИ КУРСОВЕ ТРЯБВАТ, ЗА ДА 
КАНДИДАТСТВАТЕ ПО МЯРКИ 6.1, 6.3, 10 
И 11

Деян Дончев, 
агроикономист в НССЗ, 
разказва за Фермер.БГ как 
може да стане доказването 
на професионалните 
умения

Професионални умения 
и познания в областта на 

селското стопанство. Това е едно от изискванията по няколко мерки от 
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020), с което 
земеделските производители трябва да разполагат. Често бенефициентите 
по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, 6.3 
„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, 10 „Агроекология 
и климат“ и 11 „Биологично земеделие“ разбират за това в последния 
момент и следват стресови ситуации за тях.  

Доказването на професионалните умения може да стане по няколко 
начина. Първият вариант е с диплома за средно и/или висше образование 
със земеделска насоченост. Тук се дава възможност за завършване на 
курс с продължителност от 150 часа или придобиване на  свидетелство за 
професионална квалификация в областта на селското стопанство, отново 
след завършен курс, но с по-малка продължителност. 

 Тук обаче се появява въпросът кой документ кога и по коя мярка би бил 
приложим. 

Подмярка 6.1 и 6.3
По подмярка 6.1 и 6.3 земеделските стопани трябва да преминат 

обучение по опазване компонентите на околната среда. Курсът е с 
продължителност от 30 часа и е на тема: “Основни проблеми по опазване 
компонентите на околната среда в земеделския сектор”. 

„За бенефициентите по мярка 6.3 има две опции. Те трябва да преминат 
специализиран курс по опазване на компонентите на околната среда или 
могат да получат консултантски пакет, което се извършва безплатно от 
НССЗ под формата на писмен доклад, съдържащ препоръки. По мярка 
6.1 е малко по-различно. Ако бенефициентите нямат завършен специално 
селскостопанско образование, те имат ангажимент да завършат 
специализиран курс от 150 часа в сферата на селското стопанство“, 
обясни Деян Дончев, аграрикономист в Националната служба за съвети 
в земеделието (НССЗ-Велико Търново) за Фермер.БГ. 

По думите на експерта курсовете трябва да бъдат завършени докато 
бенефициентите подадат заявката си за второ плащане. Ако съответният 
кандидат има завършено селскостопанско образование, му е нужен 
единствено курс за опазване на компонентите на околната среда. 

Курсовете от 150 часа са с различна насоченост. Темите са: 
- Интензивни технологии при създаване и отглеждане на 

овощни култури
- Интензивни технологии при отглеждане на полски култури
- Интензивни технологии при отглеждане на зеленчуци
- Интензивни технологии при отглеждането на лечебни и 

етерично-маслени култури
- Интензивни технологии при отглеждането на лозя и 

създаването на лозови масиви
- Биологично земеделие – принципи, проблеми и перспективи 
„Такива курсове ще се организират по мярка 01, но тя не е стартирала 

все още. Според индикативния график за 2017 г. прием по тази мярка 
не е предвиден. Младите фермери нямат ангажимент да преминат курс 
по тази мярка. Те могат да изберат и да завършат платен курс, стига той 
да отговаря на критериите за преминато обучение, може да им свърши 
работа“, разясни Дончев.

 Мярка 10 и 11
 Бенефициентите по мярка 10 и 11 трябва да преминат обучение с 

минимална продължителност от 18 часа.
По мярка 10 и 11 бенефициентите се задължават също да завършат 

курс, който е в областта на агроекологията. Необходимо е да представят 
документи до края на втората година от своето кандидатстване. 
Например, ако миналата година за първи път са кандидатствали и са 
подали заявление, до края на 2017 г. трябва да са завършили обучението 
си“, коментира специалистът от НССЗ.

„Аз съм завършил агроном и подобен документ не ми беше нужен, 
представих си единствено дипломата. Баща ми обаче изкара такъв 

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция

„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 12.05.2017 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев

Телефон за връзка: 0751/61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 Учител, детска градина Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование

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

6 Резач, камани Начално,Основно образование
5 Чистач, хигианист Начално,Основно образование
1 Касиер, домакин Средно образование
1 Работник,почистване сечища Начално,Основно образование
1 Общ работник,промишлеността Начално,Основно образование
1 Работник, производство пана Основно образование
5 Чистач, хигиенист Начално,Основно образование
1 Технически сътрудник Средно с гръцки език
1 Работник, сглобяване на детайли Начално,Основно образование
7 Шивач Основно образование
7 Сезонен работник, горско 

стопанство
Начално,Основно образование

3 Машинен оператор, шиене на 
обувки

Основно образование

3 Общ работник Начално, основно образование
3 Шивач, обувки Начално, основно образование
1 Машинни оператори, шиене Средно, Основно образование
4 Кроячи, текстил Основно образование
1 Сервитьори Средно образование
1 Шивачи на мъжко и дамско 

облекло
Средно, Основно образование

курс. След завършването си той получи сертификат. Според мен 
кандидатстването и получаването на сертификата беше изключително 
лесно. Фирмата ни представи възможност и за изкарване на курса задочно, 
което е голямо улеснение за фермерите“, разказа Стиляна Латинчева, 
биофермер от Софийско.

Национална програма за пчеларство

По националната програма за пчеларство също може да се премине 
обучение от минимум 30 часа.

„Това обучение е необходимо с оглед получаване на допълнителни точки. 
Участието в такъв специализиран курс и получаването на сертификат 
дава предимство на кандидатите, тъй като бюджетът е ограничен“, обясни 
Деян Дончев. 

Според фермерите обаче подобни обучения само губят времето им. 
„На фермерите не им е нужно обучение, повечето хора се занимават 

с това от деца. Според мен всичко се прави, за да се усвоят пари. На 
фермерите им е нужен свободен пазар. Дори субсидии не им трябват, а 
свободен пазар, лишен от всякакви всевъзможни изисквания“, заключи 
Латинчева.

Източник: fermer.bg


