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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

ПЕСНИ, ТАНЦИ, МУЗИКА И МНОГО СЪСТЕЗАНИЯ ПО
СЛУЧАЙ ПРАЗНИКЪТ НА ОБЩИНАТА - 2015 ГОДИНА

С Решение № 144 от 16.11.2000 г., общинският
съвет с. Гърмен одобрява 3-та седмица от
м. април за Празник на община Гърмен.
Идеята е с настъпването на пролетта да се
хигиенизират населените места и с всеобщо
веселие да се даде старт на усилената полска
работа. Тази година, това бе времето от 14 до
18 април и за 15-и пореден път общината го
отпразнува.
По случай и Великденските празници,
пролетното почистване бе на 04 април. В
кампанията се включиха жителите на всички
населени места, които със своя труд спомогнаха
за празничното настроение.
Кметът
на
общината – г-жа
Минка Капитанова,
тържествено
откри празниците
на 14.04.2015 г.,
с издигането на
българското знаме
на площада в с.
Гърмен. Активно
участие
взеха
всички
училища
и самодейци
от
общината,
които
радваха жителите
и гостите през тази
седмица с много
спортни и културни
мероприятия
–
ловна стрелба, шахматен турнир, състезание
с велосипеди, народни борби, конкурси и
рецитали.
Кулминацията на Празниците бе VІ-я
Международен фестивал „Да пеем и танцуваме
заедно“ на 17 и 18 април, който по традиция
започна с парадно шествие от античния град
Никополис ад Нестум до площада на с. Гърмен.
Гостите от Гърция, Македония и Молдова, както
и участниците от България, подариха красиви
и незабравими мигове на жителите и гостите
на общината. Не за сетен път се убедихме, че
културата и културната идентичност са
това, което ни прави уникални пред другите,
помага ни да преодолеем различията
помежду ни и да уважаваме както другите,
така и себе си.

Победители от мероприятията в с. Гърмен са:
І. Божидара Овчарова – 1-о място за рисунка
на тема „Да спасим планетата земя“;
ІІ. Стефания Тъпанкова – 1-о място в конкурсарецитал по стихове на поета Дамян Дамянов;
ІІІ. Джесика Лиманова – стана Мини мис
Пролет-2015 на с. Гърмен

ІV. Богдан Разманов – бе избран за Мини
мистър Пролет-2015.
Анна Цветкова – бе удостоена с поощрителна
награда най-малката участничка в конкурса за
Мини мис Пролет -2015.

Жителите и гостните на с. Огняново се
насладиха на богатата културна програма,
подготвена от децата от ОДЗ „Детелина“,
учениците от ОУ „П. Кр. Яворов“ и самодейците
към читалището. Благодарение на учителите и
усилията на всички участници, изявата им на

Конкурсен характер имаше и Състезанието
по майсторско управление на велосипед
и теоретични познания по правилника за
безопасност на движението – ОУ „Христо
Ботев“, с. Дъбница – 16.04.2015 година
Състезанието се проведе в 3 възрастови групи
– І – ІІ клас, ІІІ – V клас и VІ – VІІІ клас
Победители:
I група- 1 място - Данчо Юлианов Илиев - II кл.
2 място - Реско Мустафа Ахмед - II кл.
3 място - Баръш Неджип Ахмед - I кл.
II група-1 място - Гюнер Ахмед Чауш - V кл.
2 място - Димитър Славеев Сириджанов - IV кл
3 място - Мурад Бюлент Чауш - IV кл.
III група-1място-Сюлейман Ибрахим Али - VIII
2 място - Сердан Аднан Игжи - VIII кл
3 място - Евгений Юлианов Илиев - VII кл
На много високо ниво бе и културната
програма, която изнесоха децата от ОДЗ
„Пролет“,
учениците и самодейците от
село Дъбница. Близо 2 часа не стихнаха
аплодисментите на родителите и гостите, които
остана възхитени от тяхното представяне.

сцената бе като на професионалисти.
Всеобщо веселие имаше и в с. Рибново,
Осиково, Скребатно и Долно Дряново.
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ОТ 2016 Г.: ВДИГАТ
МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА
НА 420 ЛВ.

НОВИНИ
за директните плащания ще започне
приемът и по четири от другите мерки на
програмата за селските райони 2014 – 2020
г., които през новия програмен период ще
получат сериозно подпомагане. Става
въпрос за субсидиите по „Агроекология и
климат”,„Плащания за райони, изправени
пред природни или други специфични
ограничения” (позната като мярката за
необлагодетелстваните райони),„НАТУРА
2000” и „Биологично земеделие”, чийто
бюджет през следващите седем години се
изчислява на 790 млн. евро.
В края на март министерството е готово
да открие приема и по дългоочакваната
мярка за инвестиции във физически
активи.
При отчета си заместник-министърът на
земеделието Васил Грудев обясни, че по
старата програма за селските райони през
2015 г. страната трябва да усвои около 400
млн. евро, но за целта е важво бизнесът
и общините да приключат проектите
си до средата на годината. Попитан за
досегашните загуби по старата програма,
Грудев обясни, че от началото на
прилагането й досега страната не е успяла
да усвои 131 млн. евро.
Зам. министърът припомни още, че в
средата на годината се очакав Европейската
комисия да одобри и новата програма.

НОВИ ТАЛОНИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ ОТ
МАЙ

Минималната работна заплата ще
бъде повишена на 420 лв. от 1 януари
2016 г. След това от началото на 2017 г.
минималното възнаграждение ще бъде
повишено до 460 лв. и ще се запази
на същото ниво и през 2018 г. Това е
Комисар Бойко Рановски успокоява, че подмяната на
записано в средносрочната бюджетна
документите
не е задължителна, а по желание срещу 9 лева.
прогноза за периода 2016-2018 г., която
От
края
на
този
или началото на следващия месец ще започне
е подготвена от Министерството на
издаването
на
новите
контролни талони за автомобилите. Те
финансите и предстои да бъде одобрена
ще
съдържат
повече
данни
за превозното средство. Промяната
от Министерски съвет. За периода
във
вида
на
единия
от
документите
за колите се наложи заради
2016-2018 г. не се предвиждат промени
проблеми
с
гръцките
и
унгарските
власти. Те изискваха от
във вноските за пенсия и здраве. Ще се
българските
водачи
т.нар.
голям
талон
на колата, в който са
запази и максималният осигурителен
записани
всички
технически
характеристики
на превозното
доход в размер на 2600 лв.
средство.
От Министерството на финансите
Новите малки талони ще се състоят от две части и в тях
планират да се запази швейцарското
вече
ще присъстват почти всички данни от големия талон –
правило за ежегодно вдигане на
тегло,
товароносимост, конски сили и други. Шефът на “Пътна
пенсиите от 1 юли - с 50% от ръста ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ
полиция”
успокои, че задължителна подмяна на документите
на осигурителния доход плюс 50% от НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ НА
няма
да
има.
Но всеки, който желае, ще може да смени стария
инфлацията за предходната година.
РЕГИСТРИРАНИТЕ
ФЕРМЕРИ
си
талон
срещу
9 лева. Новият образец ще се издава за всички
Така прогнозите за повишаване на
моторни
превозни
средства, регистрирани след влизането му
пенсиите през следващите години са сила.
с 2% за 2016 г., 2,8% за 2017 г., и 3% за
40% от пътните инциденти, както и половината загинали, са
2018 г.
заради
превишена и несъобразена с пътните условия скорост.
За следващите три години се планира
Според
данните на органите на реда за януари и март загиналите
запазване на ниските данъци. Ще бъдат
и
ранените
при катастрофи са близо до миналогодишните нива.
увеличени само акцизите за цигарите,
През
април
обаче има ръст на броя на загиналите и ранените.
за да бъдат достигнати минималните
Очаква
се
тежките инциденти да намалеят, след като в
нива за страните от ЕС.
Самоосигуряващите
се
лица,
сред
началото
от
следващия
месец отново започне налагането на
Приходите в държавния бюджет за
които
са
и
земеделските
производители
глоби
от
мобилните
камери
с електронен фиш. Парламентът
периода 2015-2018 г. се планира да
и
тютюнопроизводителите,
имат
прие
нужните
за
това
текстове
през февруари, но все още я
запазват устойчиво ниво в диапазона
задължението
да
подадат
3
вида
няма
наредбата
на
министъра
на
вътрешните работи, която да
36,2-36,4% от БВП, което представлява
декларации
в
НАП
до
30
април:
регламентира
подробно
контрола
и налагането на санкциите.
ръст спрямо 2014 г. (35,8% от БВП).
*
Декларация
образец
6
за
дължимите
Заради
пропуск
в
законите,
държавата
остава психичноболни
Това в значителна степен се дължи на
осигурителни
вноски
за
предходната
шофьори
до
10
години
да
карат
спокойно
по пътищата.
предприетите мерки за повишаване
календарна
година
–
подава
се
еднократно;
Причината
е,
че
след
издаването
на
книжката,
КАТ
не получава
на събираемостта на данъците и
*
Декларация
за
доходите
придобити
от
обратна
информация
за
промяна
в
психическото
състояние
на
осигуровките, се посочва в мотивите
самоосигуряващите
се
лица
през
2014
г.
(
водачите.
Така
до
преиздаването
на
документа,
което
става
на МФ. Планира се държавните
веднъж на 10 години, няма как да се свалят от автомобилите
разходи да намаляват от 39,3% от БВП по чл.50 от ЗДДФЛ);
*
Декларация
за
авансовия
данък
хората с психични проблеми.
през 2015 г. до 37,9% от БВП през 2018
за
доходите
получени
през
първото
г., или с по 0,5% годишно. Целта е
бюджетният дефицит да се свива всяка тримесечие на 2015г. ( по чл.55 от ЗДДФЛ). ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ Е ПОСКЪПНАЛА С
От приходната агенция припомнят, че
година с 0,5% и от 3% за 2015 г. да
15,2 % ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
декларациите
се подават в офисите на
падне до 1,5% за 2018 г.
НАП, лично или чрез упълномощено
През 2014 г. средната
ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТИ ЗА лице, по пощата с обратна разписка, ПИК
цена
на един декар
МЛАД ФЕРМЕР ЩЕ ТРЪГНЕ или по интернет, подписани с електронен
земеделска
земя достига
подпис. От тази година, най-лесният и
ОТ НАЧАЛОТО НА ЮНИ
684
лв.
Тази
цена е с 15,2
достъпен начин за това е чрез персонален
на
100
повече
в сравнение
идентификационен код (ПИК).
с
2013
година,
съобщиха
По закон самоосигуряващите се лица
от
Националният
задължително се осигуряват във фонд
статистически институт.
„Пенсии” на държавното обществено
Спрямо
предходната
осигуряване и универсален пенсионен
година
през
2014
г. найфонд, ако са родени след 01.01.1960
голямо
е
увеличението
на
г. По свой избор те могат да внасят
цената
на
лозята
–
с
41,4
на
сто.
Увеличението
на
цената
на
осигуровки и във фонд „Общо заболяване
нивите
е
с
14
на
сто,
на
овощните
насаждения
–
с
1,6
на
сто,
а
и майчинство”.
на
ливадите
–
с
24,2
на
сто.
През
2014
г.
най-висока
e
цената
на
При започване или възобновяване на
трудовата дейност самоосигуряващите се земеделската земя в Североизточния район – 957 лв. на декар.
Най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска
В началото на юни ще започне лица определят вида на осигуряването си, земя спрямо предходната година е установено в Югозападния
приемът на проекти по мярката „Млад като подават декларация в компетентния район – с 33,9 на сто, и в Южния централен – с 32,8 на сто.
фермер” от новата програма за селските офис или дирекция на НАП в срок до 7
През 2014 г. средната рента на декар достига 41 лв., което
райони. Преди това ще приключи дни. При прекъсване и възобновяване е със 7,9 на сто повече спрямо 2013 г. Спрямо предходната
преструктурирането на Националната на съответната трудова дейност през година най-голямо е увеличението на рентата за овощните
служба за съвети в земеделието, която календарната година същите не могат насаждения – с 16,7 на сто, и на нивите – с 10,3 на сто.
и през нови период безплатно ще да променят избрания и деклариран вид Единствено при лозята се наблюдава понижение на цената с
изработва проекти и ще консултира осигуряване.
29,4 на сто.
Повече информация и консултации за
фермерите до 40 години. Това съобщи
През 2014 г. най-висока е цената за един декар наета
министърът на земеделието и храните попълването на данъчни и осигурителни
земеделска
земя в Североизточния район – 61 лв., което
Десислава Танева при отчета на декларации могат да бъдат получени на
е
близо
два
пъти по-високо от стойността в Югоизточния
министерството за първите 100 телефон 0700 18 700 на цената на градски район. Поскъпване на рентата спрямо предходната година се
дни. Тя припомни, че още от първи разговор от цялата страна, или на място в наблюдава във всички статистически райони.
март с началото на новата кампания офисите на НАП.

3

ЕТО КОИ МЕРКИ ПО ПРСР
ЩЕ СТАРТИРАТ ДО КРАЯ НА
2015 Г.

Наредбата по мярката за Създаване
на стопанства на млади фермери по
Програмата за развитие на селските райони
се изготвя в момента и се надявам, че
през юни ще можем да отворим приема на
проекти. Това каза земеделският министър
Десислава Танева.
До
официалното
одобрение
на
Програмата, което очакваме да се случи
до средата на 2015 г., ще отворим само
още една мярка - “Млад фермер”. Преди
това ще бъде отворена мярката, която ще
позволи на Националната служба за съвети
в земеделието да изготви безвъзмездно
за земеделските производители млади
фермери бизнес планове., посочи Танева.
По думите на министър Танева се очаква
до края на годината да има прием по още
две мерки на Програмата за селските
райони: „Вероятно ще успеем да отворим
още две мерки до края на годината - 4,2
за преработвателните предприятия и за
преработката на земеделска продукция или
старата 123 мярка. Предвиждаме и втори
прием на мярка 4.1.“
Източник Fermer.bg

НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ПРОФЕСИИ
ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 5 ГОДИНИ

ИТ технологиите и програмирането
ще запазят лидерските си позиции
и специалистите по компютърна и
комуникационна техника ще бъдат все
по-търсени, информира в. “Сега”. Това са
очакванията на работодателите, анкетирани
в рамките на новия рейтинг на висшите
училища.
В него за втора година се включва прогноза
на бизнеса каква нужда от специалисти се
очаква в следващите няколко години.
Най-търсените в следващите 5 години се
очаква да бъдат висшистите в областта на
биотехнологиите.
60% от анкетираните работодатели
очакват да се увеличи нуждата от кадри
именно в това професионално направление.
Интерес ще има и за специалисти по
хранителни и химични технологии. Такива
са очакванията съответно на 55,54% и
53,75% от мениджърите, анкетирани за
двете професионални направления.
Подемът
на
най-успешните
професионални направления няма да
забавя темпо, показват още прогнозите.
52,04% от работодателите очакват да се
повиши нуждата от кадри за компютърна и
комуникационна техника, а според 51,46%
ще се увеличава търсенето и на завършили
медицина.
Всеки втори смята, че ще се повишат
нуждите от специалисти в областите

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

енергетика,
туризъм
и
машинно
инженерство, показват още данните от
рейтинга.
В очакванията на бизнеса има и някои
изненади. Според повече от половината
анкетирани
работодатели
(53,45%)
в следващите години ще има глад за
психолози. В списъка на професиите, които
са дефицитни на пазара, рядко попадат
такива с хуманитарен профил.
Психологията беше и едно от малкото
хуманитарни
направления,
които
в
тазгодишния рейтинг се радват на повишен
интерес от страна на студентите - по последни
данни тя е привлякла 200 младежи повече и
бъдещите висшисти в тази специалност вече
са почти 4000.
Нагласите на работодателите предполагат
сериозни размествания на пазара на
труда у нас в следващите години, тъй като
перспективните според тях направления
в момента не са от най-сполучливите за
реализация.
През изминалата година едва 14% от
завършилите биотехнологии например са се
реализирали като специалисти по природни
и технически науки. 12,71% работят като
продавачи. Средният доход на завършилите е
816 лв., безработицата - 3,65%. Едва 37,43%
от биотехнолозите са си намерили работа, за
която се изисква висше образование.
Делът на продавачите сред студентите по
хранителни технологии е малко по-скромен
- 9,68%. Почти една пета от специалистите
за хранително-вкусовата промишленост
работят като приложни специалисти, а
8,74% като специалисти.
Средният
осигурителен
доход
на
специалистите по хранителни технологии
е 700 лв. - по-малко от средната заплата за
страната.
С по-добри заплати са завършилите
химични технологии - 915 лв. И това
професионално направление обаче захранва
с работна ръка моловете - около 10% се
реализират като продавачи.
По 10% от висшистите в това
професионално направление работят като
приложни специалисти или специалисти.С
по-добра реализация могат да се похвалят
психолозите.
Малко над 15% са на позиции за
специалисти по обществени науки и култура,
преподавателите са 13,48%. Според данните
от рейтинга психолозите изобщо не работят
като продавачи. Средният им доход е малко
над 819 лв.
Вероятно държавата ще трябва да
предприеме мерки, за да повиши интереса
на студентите към тези професионални
направления и да ги направи по-атрактивни
за бъдещите висшисти.
От просветното министерство предвиждат
целеви стипендии за студенти в приоритетни
направления,като средствата трябва да
дойдат от оперативната програма за наука и
образование.
Тези направления тепърва ще се уточняват
и има шанс в тях да бъдат включени и тези, за
които се очаква търсене от работодателите.
За нуждите на рейтинга е направена
и обратната анкета - какъв процент от
работодателите
очакват
намаляване
на нуждата от кадри в съответното
професионално направление.
Най-слабо според мениджърите ще
е търсенето на експерти по теория и
управление на образованието (17,48%) и
история и археология (15,57%).
Около 13% са на мнение, че в близките
години няма да се търсят учители. Почти
същият е делът на работодателите,
които очакват, че ще намалее нуждата от
енергетици.
Не се очаква намаляване на нуждата
от кадри в областите математика,
материалознание, туризъм и изобразително
изкуство.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
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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
текущагодина с отстъпка от 5 на сто.
3. Плащане на данъка върху превозните средства за цялата
текуща година с отстъпка от 5 на сто.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО
за първо тримесечие.
ЗДДФЛ
1. Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на
текущата година за придобити доходи от стопанска дейност
по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно
предоставяне за ползване на права или имущество и подаване
на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201,
ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
2. Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ
за първото тримесечие на текущата година и подаване на
данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201,
ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
3. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през
предходната година и внасяне на дължимия по декларацията
данък.
4. Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени
доходи на физически лица през 2013 г.
5. Подаване на Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ от
работодателите за доходи по трудови правоотношения,
начислени и/или изплатени през предходната година в полза
на чуждестранни физически лица, местни на държава –
членка на Европейския съюз.
6. Предоставяне на информация по електронен път от
пенсионноосигурителните дружества по глава девета,
раздел ІІ от Кодекса за социално осигуряване за пенсиите,
начислени и/или изплатени през предходната година в полза
на физически лица, местни на друга държава - членка на
Европейския съюз.
7. Предоставяне на информация по електронен път от
застрахователите по смисъла на Кодекса за застраховането
за застрахователни обезщетения/премии, изплатени през
предходната година в полза на физически лица, местни на
друга държава – членка на Европейския съюз, при настъпило
застрахователно събитие по договори за застраховки
„Живот“, когато не попадат в друг обмен на информация
между държавите – членки на Европей- ския съюз.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии,
дължим за предходното тримесечие.
2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП
за предходното тримесечие.

ОСИГУРИТЕЛН КАЛЕНДАР
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Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване:
до 30 април
> за самоосигуряващите се лица за задължително
здравно осигуряване при определяне на окончателната осигурителна вноска за 2014 г.
> за самоосигуряващите се лица за задължително
здравно осигуряване при определяне на окончателната осигурителна вноска за минали години в случаите,
когато са декларирани доходи получени през 2014 г.,
но отнасящи се за извършена трудова дейност през
минали години, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и
декларираните вече данни за окончателния размер на
осигурителната вноска за съответната минала година.
> Подаване на Декларация образец № 6 от самоосигуряващите се лица за дължимите осигурителни
вноски за предходната календарна година.
> Подаване на Декларация образец № 6 от лицата по чл.
4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване за внесените
за 2014 г. вноски за държавно обществено осигуряване,
допълнително задължително пенсионно осигуряване и
здравно осигуряване.
Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.
до 30 април
> за самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и
за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд при определяне на
окончателната осигурителна вноска за 2014 г.
> за самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и
за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, при определяне на
окончателната осигурителна вноска за минали години в
случаите, когато са декларирани доходи получени през
2014 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност
през минали години, образувана като разлика между
новоформираната окончателна осигурителна вноска и
декларираните вече данни за окончателния размер на
осигурителната вноска за съответната минала година.
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ПЕСНИ, ТАНЦИ, МУЗИКА И МНОГО СЪСТЕЗАНИЯ ПО
СЛУЧАЙ ПРАЗНИКЪТ
НА
ОБЩИНАТА
2015
ГОДИНА
Продължава от стр. 1

По традиция се проведоха и състезания по ловна стрелба в с. Гърмен.
Победител в таз годишната стрелба бе ловната дружинка на с. Дебрен,
като нейният представител Ангел Кардашев, стана и индивидуален
първенец.

Два дена продължи Международния шахматен турнир в памет на
Стилян Стругов.
Победителите по класове са:
ІІІ клас – Савина Мисиркова –
ОУ с. Дебрен;
ІV клас – Джаит Качанов – СОУ
с. Сатовча;
V клас – Съби Кисьов – СОУ с.
Кочан;
VІ клас Кристиян Стругов – І-во
ОУ гр. Гоце Делчев;
VІІ клас Красимир Джилджов -

VІ-ят Международен фестивал „Да пеем и танцуваме заедно“ бе
кулминацията на празника. Първият ден участваха фолклорни групи
и ансамбли от с. Гърмен, с. Брезница, гр. Гоце Делчев, с. Плетена, с.
Сатовча и с. Скрът.
Тържественото закриване на празниците бе с концерт на фолклорните
групи от Гърция, Македония, Молдова и фолклорния ансамбъл „Родопа“
гр. Смолян със солист Валя Балканска.

СОУ с. Сатовча;
VІІІ клас Гергана Атанасова –
СОУ с. Гърмен;
Х клас – Мехмед Грош – СОУ с.
Вълкосел;
Победител в групата на мъжете
е Любомир Данов от гр. Перник.
Тази година жителите на с.
Дебрен отпразнуваха празниците
на общината в неделя. Усилията
на всички участници и техните
ръководители направиха празника
незабравим за жителите и гостите
на селото, които през целия ден се
насладиха на богатата програма от
музика и състезания.
Съпътстващи мероприятия на празниците бяха и кулинарните изложби
организирани от колективите на детските градини от селата Огняново,
Гърмен, Дебрен и Дъбница.
Искрено благодаря на всички, които взеха активно участие в
подготовката и провеждането на празниците!
Минка Капитанова
Кмет на община Гърмен

Победители в състезанието по народна борба са:
1. Ибраим Мандев - село Блатска
2. Кемал Айдаров - село Гърмен
3. Асен Айдаров - село Гърмен

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

