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ОБЩИНСКИ   НОВИНИ

Неофициално  с похода до старото село 
Дебрен бе даден старт на празниците на община 
Гърмен, а официално им откриване с издигане 
на българското знаме на 18.04.2017 г., направи 
кметът на общината – г-жа Минка Капитанова.

Кулинарните изложби, спортните състезания и 
музикалните програми – подготвени от децата от 
детските градини, училищата, техните родители 
и учители,  и самодейците към читалищата, 

оставиха незабравими спомени у жителите и 
гостите на селата Балдево, Огняново, Рибново, 
Горно Дряново, Гърмен, Дебрен, Дъбница и 
Долно Дряново. 

Както винаги, така и тази година, 
кулминацията на празниците на община Гърмен 
бе Международния фолклорен фестивал „Да 
пеем и танцуваме заедно“, който се проведе  
за осма поредна година. Парадното шествие 
на участниците във фестивала, концертите 

на българските групи през първата  вечер и 
на гостите от  Гърция, Македония, Молдова и 
Румъния - през втората, направиха незабравими 
и тези празници. Поради големия брой на 
чуждите групи, тържественият концерт 
продължи над 3 часа. Феерия от цветове и танци  
радваше очите на публиката.   Съчетани в едно 
на пъстрата сцена -  песните, танците  и музиката 
останаха в сърцата както на участниците, така 
и на присъстващите. Останали очаровани от 
организацията на фестивала и гостоприемството 
на хотелите от общината, самите участници  са 
живата реклама, за културното и туристическо 
популяризиране на региона, която е една от 
основните цели на фестивала. 

С VIII-МИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ “ДА 
ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ ЗАЕДНО“ - 21-22 АПИРЛ, ТЪРЖЕСТВЕНО 
БЯХА ЗАКРИТИ ПРАЗНИЦИТЕ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
ДО 
КМЕТОВЕТЕ, УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ  
ГРАДИНИ И ЧИТАЛИЩАТА
ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН
ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В 
VIII-МИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН 
ФЕСТИВАЛ
„ДА ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ ЗАЕДНО“-2017 
Г.
ОБЩ. ГЪРМЕН
УВАЖАЕМИ ДЕЦА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
Приемете моите най-искрени благодарности 
във връзка с подготовката и участието ви в 
празниците на община Гърмен.
Благодаря на кметовете по населени места, 
читалищата, училищата и детските градини, с 
помощта на които, празниците на общината и 
тази година станаха възможни.
Благодаря на всички участници във фолклорния 
фестивал „Да пеем и танцуваме заедно“ - 2017 
г.
Благодаря на служителите от общинска 
администрация за изключително добрата 
органзация и ангажираност в целия процес по 
провеждането на фестивала.
Помощта и подкрепата на всички вас  направиха 
празниците възможни и успешени.
Изразявам своята признателност за 
всеотдайният ви труд.
Вярвам, че и в бъдеще ще запазите ентусиазма 
си и се надявам отново да разчиаме на вашето 
съдействие и подкрепа.
Пожелавам на всички  здраве, вдъхновение, 
много лични и професионални успехи.
С уважение,
МИНКА КАПИТАНОВА
Кмет на Община Гърмен



  2                                        НОВИНИ
ПРЕДХОДНАТА ПОМОЩ ЗА ТЮТЮНА ЩЕ БЪДЕ 
ИЗПЛАТЕНА ДО 5 МАЙ

Изпълнителният директор на ДФЗ потвърди датата за изплащането на 
сумите пред тютюнопроизводители днес

Както Фермер.БГ пръв писа сумите за тютюнопроизводителите от 
Преходната национална помощ за Кампания 2016 ще бъдат по сметките им 
в период от 3-ти до 5-ти май. Това потвърди днес изпълнителният директор 
на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Живко Живков по време на среща 
с председателя на Националната асоциация на тютюнопроизводителите 
(НАТ-2010) Цветан Филев, съобщи браншовикът и президент на 
европейската организация на тютюнопроизводителите UNITAB за 
Фермер.БГ.

„Както винаги и днес проведохме градивен диалог с изпълнителния 
директор на ДФЗ. По време на срещата фиксирахме още и причините за 
забавянето на средствата, и то на фона на индикативния график. Всичко 
е въпрос на технология, за да се случат нещата, за които се говори“, каза 
Филев. 

По думите на председателя на НАТ-2010 смяната на управлението в 
държавата е една от причините за забавянето на плащанията.

 „Целият преход на предаване на властите доведе до това забавяне при 
изплащането на средствата и то не само за тютюна. Усилията на НАТ-
2010 винаги са били да получим помощта по-ранен етап, но не трябва 
да забравяме, че като амплитуда в плащанията ДФЗ трябва да изплати 
сумите по всички схеми и мерки от началото на декември месец 2016 г. 
до началото на месец юни 2017 г.“, добави Цветан Филев и допълни, че 
през миналата година тютюнопроизводителите са получили помощта в 
началото на месец юни.

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция

„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 28.04.2017 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев

Телефон за връзка: 0751/61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЕСТА

1 Медицинска сестра Висше образование

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

10 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 Работник, строителство Начално,Основно образование
5 Работник, спомагателни дейности Начално,Основно образование
10 Шивач Основно образование
3 Сезонен работник, горско 

стопанство
Начално,Основно образование

5 Машинен оператор, шиене на 
обувки

Основно образование

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

облекло
Средно, Основно образование

ТЪРГОВИЯТА ИЗПРЕВАРВА УВЕЛИЧАВАНЕТО 
НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ПЛАНЕТАТА

Данните сочат, че 
търговията с плодове и 
зеленчуци расте с по-
бързи темпове
Световната търговия 

с плодове и зеленчуци 
се развива по-бързо, 
отколкото нараства 
броят на населението 
на планетата. 
Съгласно оценки 
на международни 
с п е ц и а л и с т и , 
средните темпове 
на ръст на обема 
на международната 

търговия с плодове и зеленчуци през последните 10 години възлиза на 
1,2% в паричен еквивалент и на 3% в натурален, съобщава agrostory.com.
В рамките на този период обемът на световния пазар е нараснал до 7,5 

млрд. евро. Така световният износ на плодове и зеленчуци (включително 
реекспорт) превишава показателя със 100 млрд. долара.
Най-голям ръст на експорта е отчетен в Турция (мандарини, домати, 

лимони и портокали), Гватемала (банани), Индия (лук и домати), Египет 
(портокали и лук) и Перу (грозде).
Съществен ръст се наблюдава също в Беларус. Там става дума за 

реекспорт в Русия.
Испания остава най- големият в света износител на плодове и зеленчуци. 

На второ място по този показател е Мексико, а на трето – Китай.
Холандия е първата страна в света по износ на пресни зеленчуци – 

най-вече лук, домати, краставици, чушки и зеле. По показател износ на 
пресни плодове страната е само на 9-о място.
Да постигне този показател Холандия успя основно благодарение на 

реекспорта. В списъка със световни вносители на пресни плодове и 
зеленчуци страната се намира на 6-о място.
За последните 10 години вносът на този тип продукция в Холандия 

е нараснал с 4%. В структурата на вноса на страната голям дял имат 
портокалите, мандарините, гроздето, ананасите, лимоните, пъпешите, 
авокадото, мангото и грейпфрута.
Най-големите световни вносители на плодове и зеленчуци остават 

САЩ, Германия, Русия, Великобритания и Франция.
В повечето страни от ЕС вносът показва незначителен ръст. През 

последните 10 години различни страни от съюза увеличават вноса си 
средно с 1% годишно.
Същевременно към днешна дата търсенето на вносни плодове и 

зеленчуци расте в Китай. За последните 10 години страната е увеличила 
вноса на този тип продукция с 15%. Най-вече китайците внасят екзотични 
плодове и банани.

ПРЕЗ 2016 Г. НАСЕЛЕНИЕТО В СТРАНАТА 
НАМАЛЯВА И ЗАСТАРЯВА, ЗАДЪЛБОЧАВА 
СЕ ДИСБАЛАНСЪТ В ТЕРИТОРИАЛНОТО 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, 
ОТЧЕТЕ НСИ

През 2016, както и в предходните години, в България продължават 
процесите на намаляване и застаряване на населението, задълбочава се 
дисбалансът в териториалното разпределение на населението, намалява 
броят на живородените деца и коефициентът на обща раждаемост. Това 
отчетоха на пресконференция днес от Националния статистически 
институт. През 2016 г. в страната са регистрирани 64 984 живородени 
деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 966 деца.

Към 31 декември 2016 г. населението на България е 7 101 859, което 
представлява 1,4 на сто от населението на Европейския съюз. В сравнение 
с 2015 г. то намалява с 51 925 души. Тенденцията е до 2020 г. населението 
на страната да падне под 7 млн. души, прогнозират статистиците. 
Разпределението мъже – жени е 48,6 на сто срещу – 51,4 на сто, с малък 
превес на жените. Това означава, че на 1000 мъже се падат по 1059 жени. 
Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. Най-голям дял 
на възрастното население има в областите Видин, Габрово, Кюстендил и 
Ловеч, а най-много млади хора живеят – в София и Варна – около 17-18 
на сто.

Населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2016 г. е 4,3 
млн. души, или 60,6 на сто.

Броят на починалите хора през 2016 г. е 107 580 души, а коефициентът 
на обща смъртност – 15,1 на сто. Спрямо предходната година този брой 
намалява с 2 537 случая.

С население над 100 000 души са едва 6 града в страната – София / 1 
236 047/, Пловдив /343 424/, Варна /335 177/, Бургас /202 766/, Русе /144 
936/ и Стара Загора / 136 781/. В тях живеят 33,8 на сто от населението 
на страната.

Близо половината от населението – 49,9 на сто живее в Югозападния 
и Южния централен район, а най-малък по брой на население е 
Северозападния район – с едва 770 хил. души, или 10,8 на сто от 
населението. Най-малката по брой насление е област Видин, в която 
живеят 88 867 души, или 1,3 от населението на страната.

Само една област – София, увеличава населението си през 2016 г. 
спрямо 2015 г. – с близо 0,3 на сто. При всички останали области има 
намаление, като най-голямо е то във Видин и Кюстендил – с над 2,5 
на сто. Неравномерно е разпределението и по общини, като се следва 
същата тенденция – на най-голям брой в Столична община – 1 323 737 
души, следвана от Варна и Пловдив. Най-малката община по население 
е Трекляно – 835 души.

През 2016 г. в страната са регистрирани 65 446 родени деца, като 
живородените са 99, 3 на сто. В сравнение с предходната година този 
брой е намалял с 966 деца. Трайна е тенденцията за увеличаване на 
извънбрачните раждания – от 18,5 през 1992 – до близо 60,0 на сто през 
2013 г. През 2016 г. броят на извънбрачните раждания е 38 440 или 58, 7 
на сто от всички раждания.

През 2016 г. във вътрешната миграция са участвали 96 014 лица, като 
най-голямо териториално движение има по направлението град – град 
– 44,4 на сто, следвано от село – град -24, 7 на сто и град – село – 21, 5 
на сто. От преселващите се в страната за ново местоживеене най-голям 
брой са избрали област София – 18 397/.

През миналата година 30 570 души са променили настоящия си адрес 
от страната в чужбина, като 50,4 на сто от тях са мъже. Всеки втори 
емигрант е от 20 до 39 години, а най-предпочитани дестинации са 
Германия, Великобритания и Испания.

През 2016 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението 
на страната ни е намаляло с 42 596 души.



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.

ДОХОДИТЕ СКОЧИХА С 48% 
ЗА 8 ГОДИНИ

Доходите на българите нараснаха с 47,54% 
за последните 8 години, обявиха от НСИ. 
Като само през 2016 г. ръстът на доходите е 
с 4,3%. Като се вземе предвид инфлацията 
обаче реалните доходи на хората са се 
увеличили с 32% за 8 години. А само през 
2016 г. реалният ръст на доходите е с 5,2%, 
защото инфлацията беше отрицателна и 
също допринесе за това да се чувстваме 
с повече пари в джоба. Но въпреки всичко 
това българите остават с най-ниските доходи 
в ЕС. Средният доход на човек през 2016 г. 
е 5167 лв., което прави по близо 430 лв. на 
месец.

Заплатите осигуряват само 54,3% от 
доходите на домакинствата през 2016 г., 
сочат данните на НСИ. За периода 2008-2016 
г. заплатите са скочили с близо 50%, като 
само през 2016 г. те са се увеличили с 3%. 
Доста по-сериозен ръст има при доходите в 
домакинствата от пенсии. За 8 години те са 
нараснали с близо 80%, като само през 2016 
г. увеличението е с 11,4%. Същевременно 
личното предприемачество не дава добри 
резултати. През 2016 г. доходите от 
самостоятелна заетост падат с близо 11%, 
а за периода 2008-2016 г. нарастват само с 
20%. Доходите от трудова дейност извън 
работната заплата също намаляват през 
2016 г. – с 5,1%, а в сравнение с 2008 г. 
понижението е с 12,3%. Същевременно 
социалните плащания като обезщетения 
за безработни, добавки за деца и други 
социални помощи нарастват с 30% за 8 
години. Прави впечатление, че хората все 
по-често теглят от спестяванията си за да 
закърпят семейния бюджет, но ограничават 
взимането на нови заеми. През 2008 г. всеки 
човек е изтеглил от спестяванията си средно 
по 129 лв. и е взел заеми за 117 лв. През 
2016 г. картината е напълно различна като от 
спестяванията са изтеглени 179 лв., а новите 
кредити са само 57 лв. И докато по-бедните 
са принудени да теглят от спестяванията си, 
по-заможните продължават да трупат пари в 
банките.

През 2016 г. 30,8% от доходите на българите 
са отишли за храна. Интересно е, че за 
алкохол и цигари всечи човек дава средно 
206 лв. на година, което е доста повече от 
разходите за дрехи и обувки – 172 лв.

от друга – и на силната конкуренция, 
на която бе поставен частният сектор в 
България от общия европейски трудов 
пазар. Под този натиск и при дефицита на 
работна сила (особено на квалифицирана) 
той бе принуден да реагира с адекватно 
пазарно поведение и да увеличи заплатите. 
При това трябва да се има предвид, че 
преструктурирането в заетостта продължи 
и през 2016 г., като броят на наетите в 
частния сектор нарастна с над 15 хил. 
души (или с 0.9%), докато заетостта в 
обществения сектор се сви с над 6 хил. 
души (минус 1.2%), сочат данните на 
института.

В отраслов разрез по-голям ръст 
в заплащането на труда през 2016 г. 
отбелязват ниско платените отрасли, като 
напр. „Преработваща промишленост” 
(11.2%), „Търговия, ремонт на автомобили 
и мотоциклети” (14.2%), „Хотелиерство 
и ресторантьорство” (12.3%). Някои от 
водещите като равнище на средна работна 
заплата отрасли регистрират значително 
по-слаби ръстове – „Производство 
и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни 
горива” (2.2%), „Добивна промишленост” 
(2.1%), „Финансови и застрахователни 
дейности” (5.1%). Силно се откроява 
едно изключение – секторът „Създаване 
и разпространение на информация и 
творчески продукти, далекосъобщения”, 
който е лидер в заплащането на труда, 
бележи и сравнително висок ръст от 
10.4% през изминалата година. Сектори 
с традиционно силно синдикално 
присъствие показват значителни различия 
в динамиката на нарастване на работните 
заплати – „Транспорт, складиране и 
пощи” (9.0%) „Държавно управление” 
(8.6%), „Образование” (5.9%), „Хуманно 
здравеопазване и социална работа” (10.5%), 
заяви Любен Томев.

Според ИССИ отрасъл „Строителство” 
продължава негативната тенденция след 
2008 г., където броят на наетите намалява 
общо с 52%, загубени бяха близо 125 
хил. работни места.  Динамично развитие 
отбелязват редица икономически дейности 
от сферата на услугите, като „Хотелиерство”, 
„Застраховане и презастраховане”, 
„Юридически и счетоводни услуги”. Но 
истински бум в заетостта с постоянен тренд 
през последните 5 години регистрират 
„Дейности в областта на информационните 
технологии” (кумулативен ръст на наетите 
с 56.2% през 2016 г. спрямо 2011 г.) и 
„Информационни услуги” (със 73.3%), като 
в същото време се увеличава и заплащането 
на труда в тях – съответно с 44.7 и 30.4% за 
аналогичния период.

В горния диапазон на заплащане на труда – 
със средни заплати над 1.2 пъти от средната 
за страната са 26 икономически дейности. 
Водещите „топ 5” в този диапазон за 2016 
г. са – „Информационни технологии” 
(3002 лв.), „Въздушен транспорт” (2807 
лв.), „Застраховане, презастраховане и 
допълнително пенсионно осигуряване” 
(2072 лв.) „Финансови услуги” (1717 лв.) и 
„Информационни услуги” (1695 лв.).

Като „ниско платени работници” (със 
заплати под 67% от средната за страната) 
могат да бъдат определени работещите в:

Рибно стопанство (542 лв.);
Производство на облекло (595 лв.)
Кожарска и кожухарска промишленост 

(547 лв.);
Производство на дървен материал (574 

лв.);
Производство на мебели (615 лв.);
Събиране, отвеждане и пречистване на 

отпадъчни води (553 лв.);
Ресторантьорство (518 лв.);
Ветеринарно-медицинска дейност (584 

лв.)
Дейности по охрана и разследване (549 

лв.)
Дейности по обслужване на сгради и 

озеленяване (560 лв.);
Медико-социални грижи с настаняване 

(615 лв.);
Социална работа без настаняване (605 

лв.);
Ремонт на компютърна техника, на лични 

и домакински вещи (644 лв.);
Други персонални услуги (553 лв.).
Общо в тях през 2016 г. са били наети 329 

728 души, или 15.8% от всички наети лица 
по трудово или служебно правоотношение.

В регионален разрез се наблюдават 
твърде значими различия в равнището 
на заплащане на труда и в динамиката на 
повишаване на средната работна заплата, 
сочат още данните на ИССИ.

Най-високи средни равнища на заплатите 

ЗАПЛАТИТЕ НАЙ-ВИСОКИ 
В СОФИЯ, НАЙ-НИСКИ ВЪВ 

ВИДИН

Средната работна заплата е нараснала от 878 
лв. през 2015 г. до 962 лв. по предварителни 
данни за 2016 г. Основен принос за това 
има частният сектор, при който средната 
работна заплата се увеличи по-бързо (с 
10.5%) и от 863 лв. през 2015 г. достигна 
954 лв. през 2016 г., докато общественият 
сектор регистрира по-нисък ръст (от 6.4%) 
и размер от 985 лв. през изминалата година, 
при ниво от 926 лв. през предходната 2015 
г. Това заяви директорът на Института за 
социални и синдикални изследвания Любен 
Томев при представянето на част от изводите 
в Годишния доклад по доходите на КНСБ.

Процесът на сближаване на работните 
заплати в двата сектора се дължи, от една 
страна – на ограничителната политика 
на правителството по отношение ръста 
на заплатите в обществения сектор, но 

се регистрират в София – столица (1302 лв.), Стара 
Загора (940 лв.), Варна (923 лв.), Враца (904 лв.) и 
София – област (893 лв.). Като правило големите 
областни центрове формират и по-високи нива на 
заплащане, но изключения има и в двете посоки – Русе 
изостава значително от топ-листата на високите средни 
работни заплати, докато Враца е на четвърта позиция 
в нея. Важен фактор, който влияе върху размера на 
средната работна заплата по области, е наличието на 
сруктуроопределящи фирми и предприятия в тях с нива 
на заплащане далеч над средното за страната (примерно 
АЕЦ „Козлодуй” в област Враца).

Темповете на нарастване на средната работна заплата 
по области за 2016 г. варират от 1.9% за София – област 
до 14.9% за Хасково. Прави впечатление, че области 
със сравнително ниска средна работна заплата са сред 
водещите по темп на нарастване на заплатите – Видин, 
Ловеч, Монтана, Велико Търново, Разград, Добрич, 
Търговище, Перник, Благоевград, Кърджали. Това ги 
приближава до средната работна заплата за страната с 
около 1-2 п.п.



  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

В рамките на празниците на община Гърмен, вече стана традиция  
четвъртъка да е празник на с. Дъбница. Вече 12 години,  на този ден, в 
10.00 часа,  в парка на селото се провежда състезание по безопасност 
на движението, организирано ОУ  „Христо Ботев“.  Състезателите се 
разделят в  три възрастови групи:

І група – Първи, втори и 
трети клас;

ІІ група  - Четвърти и 
пети клас;

ІІІ група – Шести, седми 
и осми клас.

Победители в групите 
тази година са:

І група - 
1 място – Ерен Билял 

Чауш - ІІ клас
2 място – Андон 

Иванков Какалов - ІІІ клас
3 място – Баръш Неджип 

Ахмед -  ІІІ  клас
Поощрителна награда - Семра Мустафа Ахмед  -  ІІ клас
ІІ група – 
1-о място – Рюстем Туран Рюстем -  V  клас
2-ро място – Махмуд Ибрахим Али - ІV  клас
3-о място – Сюлейман Мустафа Джинджи - V.клас
Поощрителна награди  - Сузана  Асан Юнуз – ІV клас

ІІІ група  – 
1-о  място – Димитър Сергеев  Ковачев - VІ клас
2-ро място – Ангел Димитров Миланов - VІІ клас
3-о място – Ибраим Билял Зюмрудов - VІІІ клас
Поощрителна награда - Гюлбехар Незат Камбур - VІІІ клас
Специална награда  - баскетболна топка, журито присъди на  Адем 

Севгинов Мутев от  VІІ клас.
Директорът на 

училището – г-н 
Илия Цацев, награди 
всички победители, 
като класиралите 
се на 1-о място 
получиха футболни 
топки, на 2-ро - 
баскетболни топки, 
на 3-о – федербали. 
П о о щ р и т е л н и т е 
награди също бяха 
федербали.

12 ГОДИНИ СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В ОУ 
“ХРИСТО БОТЕВ С. ДЪБНИЦА“

ПОЗДРАВИТЕЛНИ 
АДРЕСИ

Поздравителни адреси 
по случай празника 
в община Гърмен се 
получиха от г-жа Янка 
Такева – председател 
на Синдиката на 
българските учители, от 
г-жа Любица Томова – 
изпълнителен директор 
на Сдружението 
на Югозападните 
общини(СЮЗО), от 
всички кметове на 
съседните ни общини 
и още други кметове на 
общини и председатели 
на общински съвети от 
страната. 


