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Уважаеми съграждани мюсюлмани,
Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай свещения празник Курбан 
Байрам.
Нека през тези празнични дни както са отворени вратите на нашите домове 
за всички роднини и приятели, така да са отворени и сърцата ни за доброто, 
почтеността и взаимното уважение!
Желая Ви здраве, мир и благоденствие, 
взаимно уважение, разбирателство и 
споделена вяра в доброто.
Бъдете живи и здрави и весело 
посрещане на светлия празник!

Минка Капитанова 
  Кмет на община Гърмен

На 12 септември 2014 година стартира 
изпълнението на проект «Реконструкция и 
рехабилитация на техническа инфраструктура 
– външен водопровод и напорен водоем на 
територията на община Гърмен“. Дейностите 
ще се реализират в селата Долно Дряново и 
Рибново.

Изпълнението на дейностите по проекта 
се финансира в рамките на Споразумения с 
Министерство на регионалното развитие № 
РД-02-30-38 от 22.05.2014 г. и № РД-02-30-
39 от 22.05.2014 г., като част от програмата за 
решаване на проблема „Сезонен и целогодишен 
воден режим в някои населени места” и в 
изпълнение на чл.1, ал.2, т. 3 от Постановление 
на Министерски съвет №19/2014 г.

Общата цел на извършваните строително-
монтажни раобити е подобряване качеството на 
живот в село Рибново и село Долно Дряново,  
както и на населението на цялата  община чрез:

Подобряване на достъпа до  качествена  
водоснабдителна инфраструктура; 

Подобряване на привлекателността за развитие 
на бизнес в селските райони.

Специфичните цели на извършваните 
дейности са:

Подобряване качествата на питейната вода, 
чрез изграждане на качествена водоснабдителна 
мрежа;

Намаляване на загубите и ограничаване на 
авариите;

Пречистване на водата от замърсявания 
и микроби, предпазвайки по този начин 
децата и уязвимите групи на населението  от 
епидемиологични заболявания;

Подобряване на общинската инфраструктура;
Развитие на условия за селски туризъм и други 

видове бизнес в населените места;
Населените места за изпълнение на строително 

монтажните работи, съобразно планираните 
дейности и интервенции са както следва: 

- Землището на село Рибново, община 
Гърмен за отклонение от общата мрежа и 
съоръжения на инженерната инфраструктура, 
трасе за хранителна, вливна, преливно-
изпразнителни тръби и трасе на ел.кабел за 
резервоар;

- Землището на село Долно Дряново, 
община Гърмен за външен водопровод с 
напорен водоем V=250 м3  от съществуващи 
водохващания – „Банен горен” на к.872 м и 
„Банен долен” на к.853 м.

Съгласно сключените договори с фирмите 
изпълнители, строително-монтажните работи 
за село Рибново възлизат на 636 141,90 лева. За 
село Долно Дряново – 904 614,12 лева.

Строително-монтажните дейности, които 
ще бъдат реализирани в село Рибново са: 

изграждане на резервоар с две водни камери – 
всяка с V=400 м3, като водоема ще е с размери 
23,70х11,95х4,00 м. Резервоарът ще бъде от 
монолитно –сглобяема конструкция с дънна 
плоча с дебелина 30 см. и ограждащи стени 
с дебелина 25 см, като по целия контур на 
резервоара се предвижда изпълнението на 
околовръстен пояс. Входните врати и люкове към 
водните камери ще се изпълнят от стомана, и ще 
бъдат херметични, като въздушният обем ще се 
осъществява посредством 4 броя въздушници.

Новопроектирания водоем ще бъде захранван 
от съществуващо водохващане, като всички 
тръбни връзки и водните камери ще бъдат 
стоманени с осигурена връзка  между вливна 
и хранителна тръба, като водомера ще се 
монтира в сухата камера. Връзката със 

съществуващият водопровод в селото ще 
се осъществи с ПЕВП тръби ф110 мм, 
като непосредствено до съществуващият 
водоем ще се монтира обратна клапа.

От съществуващият водопровод се 
предвижда отклонение за вливната 
система на резервоара, като дължината на 
вливната система е 330 м. Хранителната 
система ще се свърже със стоманена 
тръба в резервоара. Преливно-
изпраднителната система ще се свърже 
с вливната система и изпразнителната 
система на съществуващият резервоар, 
като на съществуващият водопровод ще 
се монтира обратна клапа. Преливно-
изпразнителната система ще се свърже 
със стоманена тръба в сухата камера на 
резервоара.

Строително-монтажните дейности, 
които ще бъдат реализирани в село 
Долно Дряново са: изграждане на нов 
външен водопровод и нов напорен 
водоем за водоснабдяване на селото от 
два броя съществуващи водохващания – 
„Банен горен” и „Банен долен”. Новият 
водопровод ще се разположи успоредно 
на съществуващият, като ще се увеличи 
водното количество и проводимостта  на 
новия водопровод от водовземането до 
резервоара на селото. До съществуващият 
резервоар е проектиран и новият напорен 
водоем за 250 м3.

През последните години по 
съществуващия водопровод в село 
Долно Дряново се появяват редица 
аварии от износване на тръбите, чието 
отстраняване е само с ръчни изкопи и 
доста трудоемко поради липсата на път 
по трасето на водопровода. Виждането 
на община Гърмен е да се търси  решение 
на проблема  с водната криза за селото 
в двете направления – водоснабдяване 
и напояване. Настоящият проект дава 
решение за:

- Изграждането на нов водопровод 
с проводимост Q=10 l/sec от РЕ тръби с 
трасе на 0,5 м от съществуващите тръби, 
за да не се повредят същите и да не се 
прекъсва водоснабдяването на селото 
през периода на строителството;

- Нов напорен водоем с V=250 м3 до 
съществуващия от който де се предвиди 
нов вътрешен клон за най-горните къщи 
на селото;

- Включване на нов подземен извор, 
намиращ се на левия бряг на р. Бистрица 
под Римския мост.

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ В СЕЛАТА ДОЛНО ДРЯНОВО И РИБНОВО



  2                            ОБЩИНСКИ НОВИНИ

   Общата цел на 
проекта е повишаване 
на квалификацията и 
уменията на служителите в 
общинска администрация 
Гърмен за по-ефективно 
и пълноценно използване 
на наличния човешки 
ресурс, чрез провеждане 
на серия от обучителни 
курсове.
Специфични цели:
1. П о в и ш а в а н е 
на знанията и 
професионалните умения 
на служителите на община 
Гърмен, чрез включването 
им в специализирани обучения;
2. Подобряване на 
ефективността и ефикасността 
на изпълнение на служебните 
ангажименти от служителите 
на общинската администрация 
чрез усъвършенстване на 
професионалните умения;
3. Повишаване капацитета на 
служителите на община Гърмен 
за предоставяне на по-качествени 
административни услуги, чрез 
подобряване на професионалната 
им квалификация и умения.  

Основните дейности са дейностите 
3 и 4:

Дейност 3: Провеждане на 
обучения за развитие на ключови 
компетенции.

Дейността се състои в провеждане 
на 7 обучения по ключови 
компетентности на служители 
от община Гърмен и ще бъде 
извършена от избрания в рамките 
на дейност 2 външен изпълнител. 
Част от обученията ще бъдат 
реализирани извън територията на 
община Гърмен, а избраният външен 
изпълнител ще осигури както 

материалната им обезпеченост, 
така и логистичната обезпеченост 
за настаняване на обучаемите лица, 
осигуряване на пътните им разходи 
до предвидените места за обучение 
и осигуряване на дневните им 
разходи.    
Темите и съдържанието на 
предвидените обучителни 
дейности, са: 
• Обучение по Анализ и 
управление на рисковете, свързани 
със сигурността на информацията 
за 15 участника за 3 дни 
• Обучение по Аутсорсинг на 
общински дейности за 15 участника 
за 3 дни 
• Обучение по Общуване на 
гръцки език за 30 участника за 15 
дни

• Обучение по Управление на 
качеството за 20 участника за 3 
дни
• Обучение по Обучение на 
обучители за 10 участника за 3 
дни
• Обучение по Лидерство за 
15 участника за 3 дни
• Обучение по Управление на 
туристически обекти и културни 
събития за 10 участника за 3 дни

Очаквани резултати:
Дейността допринася пряко за 
постигане на заложените обща 
и специфични проектни цели, 
като лицата, които ще преминат 
обучителните курсове ще 
повишат своите знания, умения и 
професионални компетенции.
1. Проведени 7 обучения по 
ключови компетентности; 
2. Обучени 115 служители на 
община Гърмен;
Дейност 4: Провеждане на 
обучения на общински служители 
в ИПА. В рамките на дейността ще 
бъдат проведени специализирани 
обучения за придобиване на 
нови, специфични умения от 
служителите на общинска 
администрация Гърмен, съгласно 
каталог за 2014 на Института по 

публична администрация, 
както следва:
1. ИТО-5: Курс по 
Презентационни умения. 
MS Power Point (базов 
курс) за 5 участника за 3 
дни;
2. УИС-1: Курс 
по Управление на 
информационни системи 
за 2 участника за 2 дни;
3. ЧЕО-1А: Курс по 
Комуникативни умения 
на английски език (базов 
курс) за 5 души за 5 дни.   
Дейността ще стартира 
с подаване на заявка за 
участие за всяко едно 

обучение към Института по 
публична администрация. 
Предвидените обучителни 
курсове ще бъдат организирани 
извън територията на община 
Гърмен, поради което на 
обучаемите лица са предвидени 
разходи за командировки. С 
цел постигане на по-ефективно 
включване на служителите на 
общинската администрация 
в обучителните курсове, са 
предвидени командировките да 
стартират 1 ден преди курса и да 
приключват 1 ден след него.       
1. Проведени 3 обучителни 
курса;
2. Обучени 12 служителя на 
общинската администрация.

Община Гърмен спечели пореден нов проект: 
„Прогрес чрез обучения на служителите на 

община Гърмен“

   На 22 септември  през 1908 г., при изключително тържествена 
обстановка в историческата Иван-Асенова църква “Св. Четиридесет 
мъченици” и на престолния Царевец, е обявена независимостта 
на България с Прокламацията за българската независимост, един 
естествен успешен завършек на продължителен период на български 
борби за независимост, за самостоятелно държавно съществуване.
Европа е принудена да признае пълноправното членство на нашата 
страна в голямото семейство на тогавашните европейски държави.
Това е един акт на достойнство на всички 
българи и на тогавашните държавни 
ръководители на страната ни. Това 
историческо събитие има изключително 
важно значение за нашето икономическо 
и социално развитие. 
Честит празник!

Община Гърмен 
приключи 
изпълнението 
на проект 
„Компетентни 
и мотивирани 
служители на 
община Гърмен”.

На 13 август 2014 
г. в заседателната 
зала на общинска 
а д м и н и с т р а ц и я 
село Гърмен 
беше проведена 
з а к л ю ч и т е л н а 
пресконференция по 
проекта.
За изпълнението му 

общината сключи 
договор № 13-22-
107/13.12.2013 г. 
с Управляващия 
орган на Оперативна 
п р о г р а м а 
„Административен 
капацитет”. Проектът 
се финансира по 
приоритетна ос ІІ 
„Управление на 
човешките ресурси”, 
подприоритет 2.2. 
„Компетентна и ефективна 
държавна администрация”, 
Бюджетна линия BG-
051PO002/13/2.2-11. Проектът 
беше на стойност 69 653 
лева и продължителност 9 
месеца. Основната цел беше 
постигната. Повиши се личната 
компетентност на служителите 
и се подобри координацията 
и взаимодействието между 
тях. С реализирането на целта 
на проекта се способства за 

постигането на стратегическата 
цел на ОПАК - „Подобряване 
на работата на държавната 
администрация за реализиране на 
ефективни политики, качествено 
обслужване на гражданите и 

бизнеса и създаване на условия за 
устойчив икономически растеж и 
заетост”.
Основни дейности по проекта:
Бяха обучени 6 общински 

служители по 3 теми в Института 
за публична администрация;
Проведоха се индивидуални 

и групови специализирани 
обучения за общински служители 
(извън ИПА) за придобиване 
на специфични умения и 
компетентности;
Проектът има ключова роля за 

постигане на целите на общината. 
Той разглежда проблеми, 
свързани с ефективността на 

общината за гарантиране на добро 
управление. С реализирането на 
проекта се въведоха нови начини 
на работа на служителите, което 
ще им помогне да осъществят по–
добре своята публична функция. 
По-високатаим квалификация и 
мотивация, ще подобри тяхната 
бъдеща работа. С подобряването 
на ефективността и ефикасността 
на дейността на администрацията 
ще се осигури и положителен 
ефект върху всички граждани – 

потребители на административни 
услуги и след края на проекта.
С приключването на проекта, 

общината ще може да извършва 
по-качествено своята дейност.

Отново е 15 септември,  утрото на деня е ведро и прохладно. По стара 
традиция и тази година  всички училища на територията на община 
Гърмен отвориха вратите и посрещнаха своите ученици. Навсякъде 
училищата бяха украсени и на входовете им се виждаше надписа „ДОБРЕ 
ДОШЛИ”. Поводът за всичко това е откриване на новата учебна година.

 Укрепнали, 
закалени и 
о т п о ч и н а л и , 
учениците с трепетно 
вълнение отново се 
връщат в училище. 
Всички те очакват 
да се срещнат със 
своите съученици, 
с които са вече и 
добри приятели, а 
също да поздравят 
и учителите си. 
Първият учебен ден 
започна тържествено 

под звуците на националния химн на Република България, след което 
имаше  литературно-музикални програми.Директорите на училищата 
произнесоха приветствени слова към  своите ученици, учители и 
родители, като  им пожелаха на всички успешна и ползотворна  учебна 
година

202 – ма първокласници прекрачиха прага за първи път в училищата 
на община Гърмен.

По стар български обичай те бяха посрещнати с хляб и сол. 
Кметът на община Гърмен – г-жа Минка Капитанова  посети няколко 

училища по случай откриването на учебната година и отправи празнично 
слово към всички присъстващи учители, ученици и родители. „Днес е 
вълнуващ ден за българското училище, днес е ваш ден, скъпи учители и 
ученици. Днес е денят на децата ни,  денят на родителите и на нашите 
спомени. Казвам на нашите спомени, защото всички ние си спомняме с 
носталгия за първия звънец, за първия учител и за първия наш класен 
ръководител. Днес се вълнуват и по-големите, защото нямат търпение 

да разкажат за преживяванията си през лятната ваканция, за новите 
приятелства, но най-вълнуващ днес е деня за нашите първокласници, 
защото те ще прекрачат прага на родното училище за първи път, ще 
чуят първият училищен звънец и техните учители ще отворят вратите 
на знанието. Те ще им покажат неща и знания, които те не са виждали. 
Пожелавам на всички вас много успехи, уважаеми учители, много да ви 
слушат нашите деца, а на вас, скъпи ученици – бъдете много здрави и ви 
желая на добър час!”.

На всички първокласници г-жа Капитанова  подари книжки с детски 
приказки.

Завършека на тържествата в общината беше в ОУ “Св. Климент 
Охридски“ с. Дебрен, където в този ден учителите отбелязаха и 10 
годишен юбилей от влизането в новата сграда на училището. 

В чест на юбилея в училището е изградена  парна инсталация на цялата 
сграда. Кметът на общината и директорът на училището прерязаха 
лентата по случай новата придобивка на училището.

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
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   Г-жа Минка Капитанова – Кмет на община Гърмен участва в 

Европейски форум на планинските общини и региони, който  се проведе 
в периода 11-13 септември 2014 г. в Банско. Домакини на форума бяха  
Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България 
(АРПОРБ), заедно с Общото събрание на АРПОРБ и Европейската 
асоциация на местни изборни представители от планински райони 
(АЕМ). 

   Във форума  взеха участие представители на местни власти 
от Балканите, местни власти и организации, членуващи в АЕМ, 
представители на европейски институции, мрежи и асоциации, работещи 
в полза на планинските райони, представители на централната власт, 
експерти и др. Форумът бе отлична възможност за споделяне на добри 
практики между участниците.

       На 13 септември се проведе учредителното заседание на Мрежата 
на местни власти от планински райони на Балканите (БАЛМОНТЕ), 
която има за цел обединяването на всички планински общини в една 
силна и устойчива структура. Основните й цели са:  

- подобряване стандарта на живот на местното население; 
- насърчаване на младите хора да останат в родните си места в 

планините, чрез създаване на система от стимули за професионално и 
личностно развитие;
-  изграждане на капацитета на местните власти;
-  устойчиво планинско земеделие;
-  опазване и популяризиране на културно-историческото 

наследство;
- устойчив туризъм в планините и др. 
   Мрежата ще работи в тясно сътрудничество с европейските 

институции, като членовете й ще кандидатстват съвместно по 
различни програми, финансирани от ЕС, ще подготвят проектозакони 
за определянето на планинските територии като зони със специфични 
потребности и валоризация на техните ресурси и човешки капитал.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН, Г-ЖА МИНКА КАПИТАНОВА  УЧАСТВА В 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ НА ПЛАНИНСКИТЕ ОБЩИНИ И РЕГИОНИ
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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

Правителството  одобри 
допълнителни разходи по 
бюджета на министерството на 
земеделието и храните в размер 
на 1 889 960 лева. Средствата 
са за прилагане на мерки за 
ограничаване и ликвидиране 
на огнищата на болестта „син 
език“ на територията на 22 
области. 

Проблемът със заразата 
по преживните животни 
продължава да се разраства. 

Голям проблем за справянето с 
болестта, е че изследванията на 
кръвните проби на животните 
заболели от „син език“ се бавят повече от месец.  

Един ветеринар в Шуменско твърди, че е намерил лек срещу болестта.
Д-р Веселин Терзийски има над 30-годишен стаж. Практикува в 

каспичанското село Могила - едно от най-засегнатите от заразата със „син 
език”. Въпреки че болестта се смята за нелечима, ветеринарят твърди, че е 
успял да открие начин за лечение: 

„Има един препарат, казва се нуридин. Него го инжектирам строго 
венозно един милилитър на 15 килограма живо тегло, в комбинация с 
тетрациклинов антибиотик лимоксин. Той е с действие 48 часа. Първият 
го слагам три дни поред венозно, вторият - три пъти през 48 часа, и всеки 
ден обработка с гранолин устна кухина”.

Ветеринарят казва, че излекуването на почти всички заразени 
животни в селото е благодарение на използваната от него комбинация 
от медикаменти. Той прилага и останалите предписани мерки за борба 
със заразата, като обезпаразитяване и ваксиниране, което нормализира 
ситуацията в Могила. 

Заявки за обезщетения за умрели от “син език” 
животни се приемат до 2 октомври

Заявки за 
обезщетения 
на фермери, 
ч и и т о 
животни са 
умрели от 
б о л е с т т а 
“син език”, 
ще се 
приемат до 
2 октомври 
2014 г. в 
областните 
дирекции на 
Д ъ р ж а в е н 
ф о н д 
“Земеделие”, 
съобщиха от 
ведомството 

в петък.
За компенсацията може да кандидатстват фермерите, които са 

декларирали животни за подпомагане по схемите за национални 
доплащания и за специфично подпомагане.
За да получат субсидиите си, те имат задължение да задържат във 

фермите заявените за субсидиране глави добитък в рамките на 100 дни 
след приключване на кампанията – от 9 юни до 17 септември. При загуба 
на животно, стопаните трябваше да го заменят с друго.
Земеделските производители са длъжни да представят доказателствени 

документи към заявлението за форсмажорни обстоятелства. С тях ще се 
удостоверява смъртността във фермите, в следствие на епидемията от “син 
език” (бележки от екарисажите или протоколи от ветеринарните лекари). 
Починалите животните задължително трябва да са идентифицирани чрез 
номера на ушната марка.
Декларирането на изгубените животни е част от мерките в помощ 

на животновъдите. Те бяха предприети миналата седмица на третото 
заседание на Координационния щаб за решаване на проблемите с 
епидемията от “син език”, създаден от министъра на земеделието и 
храните Васил Грудев. Мярката има за цел да помогне на земеделските 
производители, които поради забраната за придвижване на животните, не 
могат да извършат тяхната замяна.
Всички заявени случаи в ДФ „Земеделие“, свързани с изгубени животни 

при епидемията, ще бъдат разглеждани като извънредни, форсмажорни 
обстоятелства. Това означава, че при проверките на място починалите 
животни няма да бъдат търсени като налични във фермите, а стопаните 
няма да търпят санкции за намаления брой глави добитък в стадата при 
получаване на субсидиите за Директни плащания 2014 г.

Ветеринар в Шуменско твърди че е намерил лек 
срещу „син език“

      ПОЛЕЗНА  ИНФОРМАЦИЯ

От 21.09.2014 г. до 24.09.2014 г., кметът на Община Гърмен г-жа Минка 
Капитанова бе на учебно пътуване в град Лондон /Великобритания/, за 
членовете на „Мрежата за социално предприемачество в Югозападна 
Бъргария”.Целта на учебното пътуване бе обмяна на опит и споделяне 
на добри практики на място от най-голямата мрежа за социално 
предприемачество във Великобритания - Соушъл Ентерпрайз Коалишън, 
практическа демонстрация на функционирането на отделни социални 
предприятия и работата им в мрежа.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Г-ЖА МИНКА 
КАПИТАНОВА БЕ НА РАБОТНА СРЕЩА В 
ЛОНДОН 

Община Гърмен получи покана за присъединяване към 
Асоциация за развитие на планинските общини

  На 23 септември 2014 г. в общинска 
администрация се получи покана 
за присъединяване на община 
Гърмен към Асоциацията за 
развитие на планинските общини 
в Република България (АРПОРБ). 
Асоциацията е официално приета 

за редовен член на Европейската асоциация на планинските 
общини (АЕМ). Първа среща на на Европейското планинско 
лоби в България на 2 и 3 октомври 2006 г. С този акт българските 
планински общини получават входния си билет за Европа 
още преди България да бъде приета за член на ЕС. АРПОРБ е 
представена в изпълнителното бюро на АЕМ. 
Какво ще ни донесе това?
- възможността да черпим непосредствено опита на нашите 
европейски колеги и да усвояваме техните добри практики;
- да повишаваме капацитета си за ефективно усвояване на 
европейските фондове;
- прякото ни участие в тази европейска структура ни осигурява 
постоянно присъствие в Брюксел, чрез офиса на АЕМ и 
възможност да лобираме за каузата на българските планински 
общини пред европейските институции;
- чрез участието ни в партньорската мрежа на европейските 
планински общини получаваме директен достъп до транс 
националните програми. 
Предложението ще бъде разгледано на предстоящата сесия на 
Общински съвет село Гърмен.


