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ОБЩИНСКИ   НОВИНИ
СЪВЕТНИЦИТЕ ОТ ГЪРМЕН ПРИЕХА 
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА 
ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА В СЕЛАТА 
ДЕБРЕН, ДЪБНИЦА И ДОЛНО ДРЯНОВО 
В ОБЕДИНЕНИ

На извънредно заседание на Общинския съвет в Гърмен, насрочено за 
13.03.2017 г. от новоизбрания председател Исмет Узунов, общинските 
съветници гласуваха със “за” трите основни училища в селата Дебрен, 
Дъбница и Долно Дряново да стартират процедури за преобразуването 
им от основни в обединени.

Това бе и единствената 
точка на днешната сесия 
в Гърмен.

Тази възможност на 
основните училища дава 
§ 8, ал. 4 от Преходните 
и заключителни 
разпоредби на Закона 
за предучилищно и 
училищно образование, 
влязъл в сила от 
01.08.2016 г.

В него се казва, 
че „Заварените към 

влизането в сила на закона основни училища по чл. 26, ал. 1, т. 3 от 
отменения Закон за народната просвета могат да се преобразуват в 
обединени училища по чл. 38, ал. 1, т. 4 от този закон след анализ и 
становище на Регионалното управление на образованието и решение на 
съответния Общински съвет”.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл. 10, ал. 1 и чл. 234 от Изборния кодекс ви 
уведомяваме, че за община Гърмен е определена  Секция 
011300001 – с. Гърмен, с място за гласуване Кафе „Бистрото“, в 
която могат да  гласуват избирателите с увреждания на опорно-
двигателния апарат или на зрението.

Заявки за помощ могат да се правят в общинска администрация 
от 07.00 ч. до 18.30 ч. на 26.03.2017 г., на GSM: 0882 966 757 и 
0882 966 770.

ПРОЕКТ НА РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – РСУО ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ ЗА ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН 
И ХАДЖИДИМОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

О Б Я В А 
На основание Методически указания на МОСВ от 31.03.2015 г. за 

изготвяне на Регионални програми за управление на отпадъците, Община 
Гоце Делчев осигурява обществен достъп до изготвения проект на 
Регионална програма за управление на отпадъците – РСУО Гоце Делчев 
за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2014-2020 
г., с цел да се проведат консултации със заинтересованите лица преди 
нейното финализиране.

Проектът на Регионална програма за управление на отпадъците – 
РСУО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово 
за периода 2014-2020 г. е на разположение на интересуващите се всеки 
работен ден от  9,00 до 17,00 часа в сградата на:

Община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, улица „Царица Йоанна“ № 2 и 
на интернет страницата на Общината: http://www.gotsedelchev.bg/.

Община Гърмен, село Гърмен, улица „Първа“ № 35 и на интернет 
страницата на Общината: http://garmen.bg/index.php?pg=92

Община Хаджидимово, град Хаджидимово, площад „Димо 
Хаджидимов“ № 46 и на интернет страницата на Общината: http://www.
hadzhidimovo.com/.

Моля, да предоставите вашите становища, мнения и препоръки в срок 
до 07.04.2017 година на e-mail адрес . или в деловодството на Община 
Гърмен. 



  2                                        НОВИНИ
МОН УВЕЛИЧАВА ИЗДРЪЖКАТА 
НА СТУДЕНТ, НО НАМАЛЯВА 
СУБСИДИРАНИЯ ПРИЕМ

При определянето на приема ще се отчита и 
регионалната значимост на университетите, 
някои от които са единствени за няколко 
области

При определянето на приема ще се отчита и 
регионалната значимост на университетите, 
някои от които са единствени за няколко 
области

От следващата академична година 
Министерството на образованието и науката 
ще намали субсидирания прием в някои 
професионални направления. За сметка на 
това от началото на 2018 г. ще се увеличи 
издръжката на един студент в направленията 
с най-ниска субсидия.

Това стана ясно на среща на министъра 
на образованието и науката проф. Николай 
Денков с ректорите на университетите, които 
преподават в професионалните направления 
„Икономика“ и „Администрация и 
управление“. Промяната е заложена в 
публикувания за обществено обсъждане 
проект за изменение и допълнение на 
Постановление №64 за условията и реда 
за утвърждаване на броя на приеманите 
за обучение студенти и докторанти в 
държавните висши училища.

Министърът беше категоричен, че 
намаляването на броя студенти е неизбежно и 
ще засегне главно университетите със слаба 
реализация на абсолвентите. „Има огромен 
дисбаланс в реализацията на завършилите – 
в някои професионални направления тя е 90 
на сто, а в други – 20-30 на сто“, заяви той. 
След това самият университет ще трябва да 
реши какво да прави със специалностите, 
чиито възпитаници не намират работа 
според образованието си – да ги закрие 
или да се опита да ги развие, уточни проф. 
Денков. Той е против този въпрос да се 
решава с административни мерки от страна 
на министерството.

При определянето на приема ще се 
отчита и регионалната значимост на 
университетите, някои от които са 
единствени за няколко области. „Очакваме 
от всеки водещ регионален университет да 
излезе с програма - да каже какво очаква да 
постигне през следващите години на базата 
на перспективите за региона, на разговори с 
бизнеса и общините“, заяви министърът.

Проф. Денков обърна внимание, че броят 
на завършващите ученици намалява, а 
университетите заявяват субсидирани 
места за 80 на сто от випуска абитуриенти. 
По неговите думи МОН ще намали 
субсидирания прием до около 60 на сто от 
броя на дипломиралите се младежи.

Министерството иска да ограничи 
достъпа до направления като „Икономика“ 
и „Администрация и управление“, в които 
сега учат около една трета от студентите. 
В същото време държавата ще се опита с 
позитивни стимули да пренасочи младите 
хора към професионални направления, които 
са приоритетни за държавата. Промените в 
приема ще приключат следващата година, 
когато също ще има известна редукция на 
броя студенти, уточни проф. Денков.

Ректорите на университетите подкрепиха 
необходимостта от промяна, но изразиха 
опасения, че подобна реформа може да 
остави някои от тях без достатъчно средства, 
за да поддържат учебния процес. „Нека да 
намалим раздутия брой студенти, за да 
оправим финансирането“, обърна се към 
тях министърът. „Не е нормално да имаме 
над 50 на сто млади висшисти, които не се 
реализират на позиции, изискващи висше 
образование“, посочи той. Проф. Денков 
припомни на ректорите, че трябва да се 
използват и други източници на финансиране 
на висшите училища – например чрез 
осигуряване на възможности за учене през 
целия живот, съвместна работа с бизнеса, 
както и чрез финансирането за наука, което 
трябва да се увеличи през следващrите 
години.

КНСБ ПРЕДЛАГА ДАНЪЧНИТЕ 
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, 
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.

БИЗНЕСЪТ ИСКА СПЕЦИАЛНИ 
ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ЗА УЧЕНИЦИ

Това ще облекчи наемането на младежите по 
дуално обучение

Да бъде създаден 
с п е ц и а л е н 
трудов договор 
за ученици, 
които учат в 
дуална форма 
на обучение. 
Около това 
предложение са се 
обединили всички 
заинтере совани 
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.



3                               ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 

М. МАРТ
До 10-ти март 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от 
организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга за проведени 
през предходния месец хазартни игри, при които залогът за 
участие е чрез цената на телефонна или друга електронна 
съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите 
на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти март: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни 
регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - 
месец февруари. 
2.Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, 
което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки 
като посредник в тристранна операция (с изключение на 
получено авансово плащане (цялостно или частично) от 
посредник в тристранна операция) или доставки на услуги 
по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови 
плащания), с място на изпълнение на територията на друга 
държава членка за данъчния период – месец февруари.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 
2017 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за 
неподаване на месечни декларации за февруари 2017 г.
До 15-ти март: 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални 
устройства за разчетени фискални памети  през месец 
февруари
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за регистрация 
на фискални устройства, за прекъсване и започване на 
сервизното обслужване, както и за получени уведомления за 
загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството 
за регистрация на фискалното устройство през месец 
февруари
До 20-ти март:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 
2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение.
До 25-ти март:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан 
през месец февруари за доходи от трудови правоотношения.  
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен 
по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер 
на сумата от частичните плащания, направени през месец 
февруари, когато пълният размер на начислените от 
работодателя доходи от трудово правоотношение за този 
месец не е изплатен до 25 март.
До 31-ви март: 
ЗДДФЛ
1. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от 
ЗДДФЛ по електронен път (с ПИК или с електронен подпис) 
за доходи, придобити през предходната година от лицата, 
които имат право и желаят да ползват отстъпка от 5 на сто 
върху дължимия по декларацията данък, но не повече от 
1000 лв.
2. Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в 
страната декларират и внасят окончателния данък по чл. 38, 
ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на 
местни физически лица, придобити през м. февруари.
ЗКПО
1.Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на 
дължимия годишен корпоративен данък за предходната 
година. 
2.Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне 
на дължимия данък за предходната година от бюджетните 
предприятия. 
3.Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне 
на дължимия данък за предходната година от лицата, 
извършващи морско търговско корабоплаване, които за 
дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен 
данък се облагат с данък върху дейността от опериране на 
кораби.
4.Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне 
на дължимия данък върху помощните и спомагателните 
дейности по смисъла на Закона за хазарта за предходната 
година от организаторите на хазартни игри.

НАД 1.2 МИЛИОНА 
ПЕНСИОНЕРИ ЩЕ ПОЛУЧАТ 
ПО 40 ЛЕВА ДОБАВКА КЪМ 

ПЕНСИИТЕ СИ ЗА ВЕЛИКДЕН

По 40 лева добавка към пенсиите си за 
април ще получат 1 288 000 пенсионери, 
реши 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.

БЕЗ ЛИМИТ В БОЛНИЦИТЕ, 
ОТПАДАТ ЛИСТИТЕ НА 
ЧАКАЩИТЕ ЗА ПРИЕМ

С л у ж е б н и я т 
кабинет отмени още 
една реформа на 
администрацията, 
водена от предишния 
министър на 
зд р а в е о п з ва н е то 

Петър Москов. Досегашната система, 
която определяше твърд месечен 
лимит за стойност манипулации в 
болниците и въвеждаше листа с чакащи, 
ще бъде отменена. Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК) ще 
въведе нови правила за разплащане, 
обяви служебният здравен министър Илко 
Семерджиев пред БНТ.

В бюджета на касата за 2017 г. са 
предвидени 270 млн. лв. повече за 
болниците. Идеята е вместо с едномесечни 
твърди лимити, лечебните заведения да 
разполагат със средствата, предвидени за 
три месеца. Това би трябвало да доведе 
до отпадането на листите на чакащите 
пациенти.

„Тримесечен прогнозен бюджет с буферен 
механизъм от 3% върху 400 млн. лв. 
означава, че на практика ние няма да имаме 
лимитиране на болничната помощ. Или ако 
има, то ще е съвсем малко. Преодолели сме 
един огромен и тежък механизъм, който 
съществуваше от административното 
решение миналата година“, обясни 
Семерджиев.

Новите правила според служебния 
вицепримиер ще осигурят баланс в 
системата. Освен за болничната помощ са 
предвидени и повече средства за личните 
лекари с 20 млн. лв.

Предвидено е и нововъведение, което ще 
ограничи ненужният престой в болница. 
Пациент, който е влязъл за изследване, ще 
може да си тръгне същия ден.

През тази година ще има промяна 
по отношение на обемите и цените на 
клиничните пътеки. Клинични пътеки, 
които са прекалено оборотни и смятани 
за печеливши, в крайна сметка няма да 
могат да изпразват бюджета на Здравната 
каса, защото на три месеца ще се включва 
режимът за регулация.

90 МЛН. ЛЕВА Е УТВЪРДЕНИЯ 
БЮДЖЕТ ЗА ПРЕХОДНАТА 
НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА 
ТЮТЮНА

Финансовият ресурс е намален с 5%
90 000 

000 лева е 
утвърденият 
ф и н а н с о в 
ресурс за 
изплащане 
по схемата 
за Преходна 
национална 
помощ за 
тютюна за 
2016. Това 

стана ясно след заседание на Управителния 
съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“.

По време на Консултативен съвет (КС) по 
тютюна към Министерство на земеделието 
и храните (МЗХ), който се проведе в 
края на миналия месец, бе взето решение 
тазгодишните средства по схемата да се 
намалят с 5%. За съпоставка отпуснатия 
ресурс през 2015 г. по схемата за преходна 
национална помощ за тютюн, необвързана с 
производството, бе в размер на 94 000 000 
лева.

Предвои издаването на заповед с 
конкретните ставки по сортови групи. 

Въпреки настояването на бранша 
средствата да бъдат изплатени до края на 
месец март, по време на КС, служебният 
министър проф. д-р Христо Бозуков заяви, 
че очакванията са те да бъдат изплатени до 
средата на месец април.

Право на подпомагане по схемата имат 
земеделски стопани, които са отглеждали 
през която и да е година на референтния 
период 2007-2009 г. тютюн, който е изкупен 
и премиран по реда на Закона за тютюна и 
тютюневите изделия (ЗТТИ).

Допустими за участие в схемата за преходна 
национална помощ за тютюн са земеделски 
стопани, които продължават да извършват 
земеделска дейност и са запознати, че това 
изискване се приема за изпълнено, когато 
към момента на подаване на заявлението или 
на плащането на помощта:

1.са регистрирани по реда на Наредба № 
3 от 1999 г. за създаване и поддържане на 
регистър на земеделските производители 
или в база данни за производителите на 
тютюн, и/или 

2. са собственици на животно, животновъден 
обект или пчелно семейство, регистрирани в 
Системата за идентификация на животните 
и регистрация на животновъдните обекти 
на Българската агенция по безопасност на 
храните, и/или 

3. са регистрирали правно основание по 
чл. 41, ал. 1 от ЗПЗП за най-малко 0,1 ха.

Източник: fermer.bg

1.8 МЛН. ЛВ. СА ОСИГУРЕНИ ЗА 
СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО 
ПОДПОМАГАНЕ ПРЕЗ 2017 Г. 
НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ 
ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ 
УЧИЛИЩА

Правителството прие Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени 
дарби от държавни и общински училища 
през 2017 г. Целта й е да бъдат насърчени 
творческите, научните и спортните 
заложби на деца с постижения в областите 
на изкуството, науката и спорта с 
допълнителни материални стимули.

Предвиденото 
е д н о к р а т н о 
ф и н а н с о в о 
подпомагане в 
размер до 195 
лв. е за обучение 
в курсовете по 
изкуства, наука 
и спорт, за участие в пленери, обучителни 
и тренировъчни лагери, в национални и 
международни конкурси, олимпиади и 
спортни състезания. Ще бъдат отпускани и 
едногодишни стипендии са в размер на 135 
лв. месечно. За целта в централния бюджет 
са заделени 1,8 млн. лева.

Стимулите са за деца и ученици, 
класирани на първо, второ или трето място 
на конкурс, олимпиада или състезание на 
национално или международно равнище, а 
в областта на спорта – на първо, второ и 
трето място на олимпийски игри, световно, 
европейско или балканско първенство, или 
ако са шампиони от финали на държавно 
индивидуално първенство.

В Програмата са включени конкурси, 
олимпиади и състезания с доказан висок 
критерий при излъчване на победителите, 
които мотивират активно учениците за 
творчески, научни и спортни постижения. 
Подборът е съобразен със спецификата на 
изява и проява на дарованието в детската 
и ученическата възраст в областта на 
изкуствата, науката и спорта.



  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 17.03.2017 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев

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

1 Учител, математика и физика Висше образование
1 Учител английски език Висше образование
1 Учител, изобразително изкуство Висше образование
1 Учител, математика Висше образование

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

14 Шивачи Основно образование
1 Пазач Начално, Основно образование
21 Гладачи Начално,Основно образование
10 Пакетировач Основно образование
3 Общ работник, промишлеността Начално, основно образование
2 Оператор,  производствена    

линия
Начално, основно образование

2 Общ работник Начално, основно образование
2 Чистач, хигиенист Начално, основно образование
1 Домакин Средно образование
7 Машинни оператори, шиене Средно, Основно образование
6 Кроячи Основно образование
1 Сервитьори Средно образование
23 Шивачи на мъжко и дамско 

облекло
Средно, Основно образование

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН - Г-ЖА МИНКА 
КАПИТАНОВА, ПОЗДРАВИ ЗА 8-МИ МАРТ 
СЛУЖИТЕЛКИТЕ В ОБЩИНАТА, ДАМИТЕ 
ОТ ПЕНСИОНЕРСКИЯ КЛУБ С. ГЪРМЕН И 
ДЕТСКИТЕ УЧИТЕЛКИ В ДЕБРЕН И ДЪБНИЦА

Кметът на община Гърмен - г-жа Минка Капитанова, по случай 
Международния ден на жената - 8-и март, удостои с уважение, цветя и 
скромна почерпка дамите от пенсионерския клуб в Гърмен.

На празничната раздумка г-жа Капитанова пожела на възрастните 
жени много здраве, внимание и уважение от най-близките им хора в 
семействата, както и спокойни старини.

Да поздрави дамите от администрацията си и да им поднесе цветя по 
случай 8-и март, гарнирани с уважение, кметицата събра в кабинета си 
цялата женска гвардия общински служителки. 

Към нежната част от работещите в гърменската администрация се 
присъединиха и няколкото мъже от различните отдели и дирекции, които 
от своя страна поздравиха празнуващите си колежки ведно с кмета  г-жа 
Минка Капитанова.

Много цветя и добри пожелания приеха от кмета си дамите от 
администрацията в Гърмен, които също изсипаха своите като пролетен 
дъжд върху Капитанова.

С много емоции, детски усмивки, красива програма, игри и сърдечни 
пожелания посрещнаха в Деня на жената, г-жа Минка Капитанова и 
децата, учителите и персоналът от двете детски заведения ДГ “Пролет” в 
с. Дъбница и ДГ “Никола Вапцаров” в с. Дебрен.

Кметицата подари 
много цветя на 
учителките и жените 
от персонала, които 
също й върнаха 
красивия жест.

“Този 8-и март бе 
един от най-хубавите 
и емоционални 
празници за мен. 
И з к л ю ч и т е л н о 
щастлива се 
почувствах от 
празничния заряд, с 
който ме посрещнаха 

в двете детски градини, жените от общинската администрация и 
възрастните пенсионерки и за пореден път се убедих, че именно в това се 
състои богатството, което трябва да се стремим да трупаме всички като 
положителен и най-вече човешки капитал”, коментира осмомартенските 
инициативи в Гърмен, г-жа Минка Капитанова.


