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ОБЩИНСКИ   НОВИНИ

Община Гърмен е може би 
единствената община в България, 
чиито празници  продължават 
цяла седмица. От 11 до 17 април, 
детски смях и веселие огласяха 
населените места от общината, 
песни, танци и много спортни 
състезания станаха атракция  както 
за жителите, така и за многото 
гости от страната и чужбина.  А 
хубавото време беше постоянен 
спътник на всички мероприятия, 
което още повече допринесе за 
доброто настроение на всички.

С похода, който тази година 
бе до параклиса „Св. Архангел-
Михаил“ в  землището на Дъбница, 
неофициално бе даден старт 
на празниците, а официалното 
им откриване направи кметът 
на общината – г-жа Минка 
Капитанова, с издигането на 

българското 
знаме, на 
11 . 0 4 . 2 0 1 6 
г. След 
това, заедно 
със своите 
заместници – 
г-жа Емилия 
Топалова и 
г-н Мустафа 
У л а н , 
з а с а д и х а 
ружи, които 
ще красят 

центъра на селото.

Много спортни състезания и 
музикални програми, конкурси и 
рецитали имаше в почти всички 
населени места от общината. 
Но кулминацията на празниците 
както винаги, бе Международния 
фолклорен фестивал „Да пеем 
и танцуваме заедно“, който 
се проведе за седма 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.

Участниците 
в проведените  
конкурси в 
с. Гърмен 
з а т р уд н и х а 
много журито.  
Победителите 
са:

І. В конкурса-
рецитал по 
стихове на 
Дора Габе, 
участваха 28 
деца от 1-ви до 
4-ти клас.

 Победител в конкурса е 
Александра Татанова.

ІІ.Божидара 
Байректарова 
– 1-о място 
за рисунка 
на тема 
„Усмивкат а 
на детството“;

І І І . 
Г а б р и е л а 
Л а н е в а 
– стана 
„Мини мис 
Пролет-2016“ 
на с. Гърмен. 

ІV. Ангел Мавродиев – бе 
избран за 
„Мини мистър 
Пролет-2016“ 
на с. Гърмен.  

V. Сесил 
В р а н ч е в а 
– спечели 
1-во място в 
„Т а л а н т и т е 
на Гърмен“ 
с песента 
„Планетата на 
децата“. 

В състезанието 
по безопасност 
на движението, 
което се проведе 
на 14.04.2016 
година в парка 
на село Дъбница, 

у ч а с т в а х а 
ученици от ОУ 
„Христо Ботев“. 
Състезателите 
бяха разделени в  
три възрастови 
групи:

СЪС VII-МИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ “ДА 
ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ ЗАЕДНО“ - 15-16 АПРИЛ, ТЪРЖЕСТВЕНО 
БЯХА ЗАКРИТИ ПРАЗНИЦИТЕ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН

ДО  
КМЕТОВЕТЕ, УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ  ГРАДИНИ И 
ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН
ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В VII-МИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН 
ФЕСТИВАЛ „ДА ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ ЗАЕДНО“-2016 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“ - 2016 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

І група – Първи, втори и трети 
клас

ІІ група  - Четвърти и пети клас
ІІІ група – Шести, седми и осми 

клас
Победители в групите: 
І. – 1 място – Реско Мустафа 

Ахмед - ІІІ клас
2 място – Ергюн Шабан Топчи - 

ІІ клас
3 място – Андон Иванков 

Какалов - ІІ клас
Поощрителна награда: - Данчо 

Юлиянов Илиев - ІІІ клас
ІІ. – 1 място – Мурад Бюлент 

Чауш - V клас
2 място – Димитър Славеев 

Сириджанов - V клас
3 място – Валентин Пламенов 

Христов - V клас
Поощрителни награди: - Зюлфин 

Зулфинов Даргутев – ІV клас
Елиза Добринова Чолакова – ІV 

клас
ІІІ. – 1 място – Гюнер Ахмед 

Чауш -  VІ клас

2 място – Ибраим Билял 
Зюмрудов - VІІ клас

3 място – Ариф Доан Кади - VІ 
клас

Поощрителна награда: - Бирол 
Исметов Саидов - VІІІ клас

Както винаги, жителите и 
гостите на с. Дъбница се насладиха 
на богатата музикална програма, 
в която участваха децата от ОДЗ 
“Пролет“, ученици и самодейци 
от селото. 

Продължава на стр. 4



  2                                        НОВИНИ 3                               ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 

М. АПРИЛ

До 14-ти април: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец март.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялостно 
или частично) от посредник в тристранна операция) 
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с място 
на изпълнение на територията на друга държава членка 
за данъчния период – месец март.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации -  пристигания/изпращания за месец март 
2016 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление 
за неподаване на месечни декларации за март 2016 г.

До 15-ти април: 
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за корпоративния 
данък за януари, февруари, март и април по Закона за 
корпоративното подоходно облагане. 
2. Тримесечните авансови вноски за първо 
тримесечие за корпоративния данък по Закона за 
корпоративното подоходно облагане.
3. Деклариране и внасяне на данъка за първо 
тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални 
автомати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 
фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец март
2. Подаване на данни от сервизна фирма на 
фискални устройства за издадените свидетелства за 
регистрация на фискални устройства, за прекъсване 
и започване на сервизното обслужване, както и за 
получени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец март
ЗДДФЛ
Издаване на служебните бележки по чл. 45, ал. 4 и 7 от 
ЗДДФЛ (образец 3 и 4) за изплатени през предходната 
година доходи от друга стопанска дейност, от наем и 
друго възмездно предоставяне за ползване на права или 
имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, ако 
лицето не е поискало издаването им преди тази дата.

До 20-ти април: 
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава 
справка-декларация за доставки на далекосъобщителни 
услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване 
или услуги, извършвани по електронен път, по които 
получатели са данъчно незадължени лица, които 
са установени, имат постоянен адрес или обичайно 
пребивават на територията на държава членка за 
предходното календарно тримесечие и внася дължимия 
данък.  
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации - пристигания/изпращания за месец март 
2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение.

До 25-ти април:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан 
през месец март за доходи от трудови правоотношения.  
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания по 
трудови правоотношения, направени през месец март, 
когато пълният размер на начислените от работодателя 
доходи от трудово правоотношение за този месец не е 
изплатен до 25 април.

До 30-ти април: 
ЗМДТ
 1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък 
за второто тримесечие на текущата година. 
 2. Плащане на данъка върху недвижимите имоти за 
цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто. 

МЗХ ПУБЛИКУВА ПРОЕКТ 
НА НАРЕДБА ЗА МЯРКА 
6.3 СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА 

МАЛКИ СТОПАНСТВА

Дългоочакваният проект на Наредба за 
прилагане на подмярка 6.3 “Стартова помощ 
за развитието на малки стопанства” от мярка 
6 „Развитие на стопанства и предприятия“ 
от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г. е публикуван 
за обществено обсъждане на интернет 
страницата на Земеделското министерство. 

В проектa на наредба са регламентирани: 
допустимите за подпомагане кандидати, 
допустимите за подпомагане дейности, 
размерът на финансовата помощ, условията 
за допустимост към проектите и критерии за 
подбор, редът за одобрение на заявленията 
за подпомагане и редът за изплащане на 
помощта. 

Допустими за подпомагане кандидати и 
териториален обхват: 

Подпомагат се проекти, представени 
от физически лица, еднолични търговци 
(ЕТ), ЕООД или ООД, регистрирани по 
Търговския закон, кооперации регистрирани 
по Закона за кооперациите. 

 Финансови условия: 
Помощта, която се предоставя по тази 

подмярка е в размер на 15 000 евро и 
представлява плащане на два транша. 
Първо плащане в размер на 10 000 евро след 
одобрението на заявлението за подпомагане. 
Второ плащане в размер на 5 000 евро след 
проверка на изпълнението на бизнес плана. 

 Приоритет по мярката се предоставя за: 
Приоритет ще бъде даден на проекти на 

земеделски стопани, които: 1. към момента 
на подаване на заявлението за подпомагане 
имат регистрирани животновъдни обекти и 
отглеждат животни; 2. отглеждат култури 
в сектор “Плодове и зеленчуци”, и/или 
сектор „Етерично- маслени култури“ ; 3. 
притежават стопанства, преминали към 
биологично производство на земеделски 
продукти и храни по смисъла на Регламент 
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 
г. относно биологичното производство и 
етикетирането на биологични продукти и 
за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ 
L 189/1 от 20 юли 2007 г.) (Регламент (ЕО) 
№ 834/2007); 4. притежават земеделско 
стопанство, разположено изцяло в планински 
район съгласно Наредбата за определяне 
на критериите за необлагодетелстваните 
райони и териториалния им обхват.

заплата в общия доход през 2015 г. е едва 
половината от общия семеен доход - 55%, 
което е с с 0,8% повече в сравнение с 2014 
г., докато спрямо 2004 г. нараства с 14,8%.

През 2015 г. близо една трета от 
доходите на едно домакинство (29,4%) се 
формира от социални трансфери (пенсии, 
семейни добавки за деца, социални 
помощи, стипендии и обезщетения при 
безработица), като се увеличават с 4,5% за 
година и 2,6 пъти спрямо 2004 г. Най-голям 
дял в тази позиция заемат пенсиите - 26%. 
Само от пенсии доходите нарастват с 3,5% 
спрямо 2014 г., и 2,5 пъти в сравнение с 
2004 г.

Доходът от трудова дейност извън 
работната заплата намалява спрямо 
2014 г. с 4,2%, докато в сравнение с 
2004 г. нараства 1,8 пъти. Продължава 
тенденцията на намаление на дохода от 
домашно стопанство - приблизително с 
14,9% спрямо миналата година, и 6 пъти 
спрямо 2004 г. Относителният му дял от 
общия доход през 2015 г. е едва 1,3%.

Доходите на домакинствата от 
предприемачество в номинално изражение 
показват колебания през годините. Те също 
имат скромен дял в семейния бюджет. 
През 2015 г. доходът от предприемачество 
средно на лице от домакинство заема 0,2% 
дял, като спрямо 2014 г. те запазват своя 
размер. Спрямо 2004 г. нарастват повече от 
3,5 пъти

През 2015 г. българските домакинства 
са изразходвали 4666 лв. средно на лице, 
което е с 3,5% повече в сравнение с 2014 
г. За периода 2004 - 2015 г. разходите на 
домакинствата се увеличават 2,4 пъти.

За храна през 2015 г. са изразходвани 
1463 лв. средно на лице от домакинството. 
Относителният дял на разходите за 
храна от общия разход е 31,4%, което е с 
0,9% по-малко в сравнение 2014 г. През 
2015 г. разходите, свързани с жилището 
(вода, електроенергия, горива, жилищно 
обзавеждане и поддържане на дома), са 839 
лв. средно на лице от домакинство, което е 
с 8,7% повече спрямо 2014 г. В сравнение 
с 2004 г. тези разходи са се увеличили 
2,5 пъти, което се дължи предимно на 
разходите за електроенергия и горива.

СТАРТИРА ПРИЕМ НА 
ПРОЕКТИ ПО СХЕМА 

“ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ 
УСЛОВИЯ НА ТРУД“

Министерство на труда и социалната 
политика в качеството си на Управляващ 
орган по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2014-2020 г., 
обявява процедура на подбор на проекти 
по програмата „Добри и безопасни условия 
на труд“.

Процедурата има за цел да подобри 
работната среда в предприятията, чрез 
осигуряването на добри и безопасни 
условия на труд, както и ефективни и 
гъвкави форми на организация на труд и 
управлението на човешките ресурси.

Проекти могат да подават микро, малки, 
средни и големи предприятия. Изискване 
за съфинансиране има само за големите 
предприятия в размер на 20 % от сумата на 
проекта, а за всички останали предприятия 
е осигурена 100% безвъзмездна помощ.

Финансовият ресурс на „Добри и 
безопасни условия на труд“ е 80 млн. лева. 
Стойността на проектите може да бъде от 

ГОДИШНИЯТ ОБЩ ДОХОД 
СРЕДНО НА ЛИЦЕ ОТ 

ДОМАКИНСТВО Е 4953 ЛВ.
През 2015 г. годишният общ доход средно 

на лице от домакинство е 4953 лв., като 
нараства с 2,9% спрямо 2014 г., съобщават от 
Националния статистически институт. НСИ 
прави паралел с 2004 г. и изчислява, че за 
последните 12 години общият доход средно 
на лице от домакинство нараства близо 2,2 
пъти.

Реалните доходи на домакинствата 
нарастват с 3% през 2015 г. в сравнение с 
2014 г. а, спрямо 2004 г. - със 140%.

През 2015 г. доходът от работна заплата се 
е увеличил с 4,4% спрямо 2014 г. и нараства 3 
пъти в сравнение с 2004 г. Делът на работната 

50 000 до 400 000 лева. Крайният срок за подаване на 
проектни предложения е 14.06.2016 г. 17:30 часа.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е 
публикуван на следните интернет адреси:

http://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eu-
mis2020.government.bg/ 

Проектните предложения по настоящата процедура 
се подават само по електронен път с Квалифициран 
електронен подпис (КЕП) като се използва 
Информационната система за управление и наблюдение 
на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 
2020) –https://eumis2020.government.bg.

НА ВНИМАНИТЕО НА КМЕТОВЕТЕ НА 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СОБСТВЕНИЦИТЕ 

НА ЕДРИ  И ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ 
ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Общинска ветеринарна служба с. Гърмен, уведомява всички 

собственици на едри преживни животни на територията на общината, 
че във връзка с констатирани огнища на болестта „заразен нодуларен 
дерматит“ в областите Пловдив, Стара Загора и Хасково в Р България, 
на територията на област Благоевград  са предприети следните 
противоепизоотични мерки:

• Забранява се търговията и движението на едри преживни животни 
на територията на област Благоевград, с изключени на тези предназначени 
за незабавно клане до месодобивно предприятие. Предвижването се 
извършва след писмено уведомление и получено разрешение от ЦУ на 
БАБХ;

• Забранява се провеждане на пазари и изложби на едри преживни 
животни на територията на област Благоевград;

• Стопаните на по-големи ферми, за едри преживни животни, да 
засилят спазването на мерките за биосигурност във фермите, като 
ограничат максимално достъпа на външни лица до техните обекти. 
Да предприемат незабавно мерки за дезинфекция и дезинсекция на 
помещенията за отглеждане на животни, дворовете на животновъдните 
обекти, торищата и самите животни. Инструкция за дезинсекция може 
да намерите при официалния ветеринарен лекар на общината и при 
регистрираните ветеринарни лекари, обслужващи животновъдните 
обекти. При съмнение или наличие на болни животни, незабавно да се 
информира регистрирания ветеринарен лекар, обслужващ животновъдния 
обект, в негово отсъствие – официалния ветеринарен лекар на общината. 
Когато и двамата отсъстват, да се информира кмета на населеното място;

•  Да предоставят незабавен достъп на ветеринарните лекари до 
животните в обектите, с цел инвентаризация, клинични прегледи, 
ваксинация и др. ветеринарно-медицински мероприятия;

• Собствениците на едри и дребни преживни животни да съблюдават 
стриктно заповедта на кмета на община Гърмен, за райониране на 
пасищата на територията на общината.

Общинска ветеринарна служба с. Гърмен

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция

„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 21.04.2016 г.

Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
Телефон за връзка: 0751/61261

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА

1 Учител, НУП Висше образование
3 Учители, детска градина Висше образование
1 Медицинска сестра Професионален колеж

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 83 МЕСТА

28 Шивачи на мъжко и дамско облекло Средно, Основно образование
13 Шивачи Основно образование
2 Машинни оператори шиене Основно образование
8 Гладачи Основно образование
4 Машинни оператори, шиене на 

обувки
Осново образование

5 Работници за   спомагателни 
дейности

Основно образование

7 Пакетировачи Основно образование
1 Заварчик Средно,Основно образование
2 Машинни оператори, шиене Основно образование
1 Тракторист Основно образование
1 Помощник-възпитател Средно образование
1 Общ работник Основно образование
4 Продавач-консултант Средно,Основно образование
3 Машинни оператори, спояване на 

пластмасови изделия
Средно,Основно образование

1 Работник строителство Основно образование
1 Опаковчик Основно образование
2 Сезонни работници, горско 

стопанство
Основоно образование

1 Сервитьор Средно образование

1 Барман Средно образование
1 Крояч на кожа Основно образование
1 Машинен оператор, обработка на 

камъни
Основно образование

ШАХМАТЕН ТУРНИР В ПАМЕТ НА СТИЛЯН СТРУГОВ

Учениците от СОУ”Св. Св. Кирил и Методий”, с. Гърмен участваха 
в шахматен турнир в памет на Стилян Стругов. Учениците ни се 
състезаваха с 
представители 
на шахматни 
к л у б о в е 
от София, 
Б л а го е в г р а д , 
К ю с т е н д и л , 
Гоце Делчев и 
Сатовча.

ДЕН НА ЗАМЯТА - 2016 Г.
С посаденото днес в двора на училището дърво Гинко Билоба, 

учениците от СОУ - Гърмен закриха дейностите, посветени на 
опазване на околната среда и 22.04. - Ден на Земята.



  4                             ОБЩИНСКИ 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

Продължение от 1 стр

На много високо ниво бе и програмата, 
която бяха подготвили учителите и децата от 
ОДЗ „Детелина“ с. Огняново. А изявата на 
самодейците към читалището, впечатли не 
само жителите, но и всички гости на селото. 

В с е о б щ о 
в е с е л и е 
имаше и в с. 
Осиково, с 
участието на 
примата на 
македонската 
ф о л к л о р н а 
музика Боряна 
Карпузова.

В с. Скребатно се  проведе футболна среща 
между отборът на селото и отбора на с. 
Осиково, а децата изненадаха своите родители 
и гости с изложбата от разни предмети.  

Да поздравят жителите и гостите за Празника 
на моето  село в  Горно Дряново, дойдоха 
самодейците 
на с. Плетена, 
общ. Сатовча,  
които заедно 
с децата и 
самодейците 
на селото, и 
славеят на 
македонските 
песни – Боряна 
Карпузова, превърнаха този ден в истински 
празник.

Освен на богата музикална програма, 
подготвена от децата от детската градина, 
училището и самодейците, жителите и гостите 
на с. Долно Дряново се радваха и на многото 
спортни мероприятие, които се проведоха през 
тази седмица. 

Високо майсторство  показаха учениците от 
с. Долно Дряново, с. Дъбница, с. Хвостяне и 
с. Крибул,  във  футболния  турнир, който се 
проведе в двора на училището.

На 1-во място се класира отборът на ОУ с. 
Дъбница;

На 2-ро – отборът на домакините;

На 3-то  - футболистите от с. Хвостяне.
Всички участници получиха грамоти, купи и 

парични награди от директора-домакин – г-жа 
Гюлка Арнаудова.

Много емоции и спортен ентусиазъм имаше 
и през двата дни на футболния турнир между 
петте отбора от футболисти на с. Долно 
Дряново.

Класиране:
1-во място – отборът на „Кончетата“;
2-ро място – отбор „Спартак“;
3-то място – отборът на „Акулите“.
Тридесетте лева, които получиха 

футболистите от отбора на „Акулите“ и 
допълнително събраните още 70 лв., дариха на 
джамийското настоятелство.

Както винаги, жителите и гостите на с. 
Дебрен се насладиха на богата програма от 

м у з и к а л н и 
и спортни 
мероприятия, 
която им 
п о д н е с о х а 
децата от 
д е т с к а т а 
г р а д и н а , 
училището и 
самодейците. 

Незабравими спомени оставиха и учениците 
от ПМГ „Яне Сандански“ гр. Гоце Делчев, 
които със своето участие още повече повишиха 
доброто настроение на всички. 

По традиция се проведоха и състезания по 
ловна стрелба 
в с. Гърмен. 
Отново 1-во 
място спечели 
л о в н а т а 
дружинка от 
с. Дебрен. На 
2-ро място 
се класира 
л о в н а т а 
дружинка на с. Гърмен, а ловджиите от с. 
Огняново заеха  3-то място.  Тази година 
индивидуалният първенец е Мустафа Аджар 
Узун от с. Дебрен.

В рамките на празниците на общината, 
в с. Огняново  се проведе и двудневен 
Международен  шахматен турнир в памет 

на Стилян Стругов. В него участваха над 80 
международни майстори от нашата страна и от 
Македония. 

 Победителите  са:
І. В турнира за децата:
1-во място – Алекс Костев от клуб „Виктори“ 

– Благоевград;
2-ро място – Джаит Качанов – от СОУ с. 

Сатовча;
3-то място – Християн Огнянски – от клуб 

„Виктори“ – Благоевград
ІІ. В турнира за мъжете:
1-во място – Велислав Куков – от клуб  

Кюстендил;
2-ро място – Лика -  от клуб Гостивар – 

Македония;
3-то място – Георги Ангелов – от клуб 

Благоевград.
V І І - я т 

М е ж д у н а р о д е н 
фестивал „Да пеем 
и танцуваме заедно“ 
бе кулминацията 
на празниците. В 
парадното шествие 
от Никополис ад 
Нестум до площада 

на с. Гърмен, взеха участие всички фолклорни 
групи от България и чужбина.

В концерта, през първия ден на фестивала, 
участваха фолклорни групи и ансамбли от 
с.  Гърмен, 
с. Сатовча, 
гр. Гоце 
Делчев и гр. 
Добринище. 
С 
прекрасните 
изпълнения 
на гост-
изпълнителя  
Ирина Паскалева, приключи първата вечер на 
фестивала.

На срещата при 
кмета на общината, 
с ръководителите на 
фолклорните групи 
от чужбина, дойдоха 
и официалните 
гости, които 
уважиха празниците 

на общината. Те лично поднесоха своите 
поздравления към всички жители и гости от 
сцената, преди тържественото им закриване.

С тържествения гала-концерт, фолклорните 
групи от  Гърция, 
М а к е д о н и я , 
Молдова и 
Р у м ъ н и я , 
подариха още 
една незабравима 
вечер за  всички 
нас - жители 
и гости на 
общината.
Повече снимки от Празниците на Община 
Гърмен 2016 г., може да намерите в 
галерията на официалния сайт на 
общината garmen.bg


