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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА
ОБЩИНА ГЪРМЕН, Тази година Празниците на

община Гърмен ще бъдат от
11 до 16 април 2016 г. Ще има
много спортни и културни
мероприятия, с участието на деца
от детските градини и училищата.
Самодейците към читалищата
ще ни зарадват с музикалните
си програми. В рамките на
Празниците на общината, се
провежда и Международния
фолклорен фестивал „Да пеем
и танцуваме заедно“, който е и финала на празниците. Тази година в
него ще участват както български, така и фолклорни групи и състави от
Гърция, Македония, Молдова и Румъния.
Нека заедно да се насладим на спортните, културните и музикалните
мероприятия през тази седмица.
Всички сте добре дошли!
Моля, заповядайте!

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИЦИТЕ НА ОБЩИНА
ГЪРМЕН 11-16 АПРИЛ 2016 Г.
11 април /понеделник/

с. Гърмен
- 10.00 ч. – Официално откриване на празниците – на площада
- 11 – 15 април – Конкурс за рисунка – „Усмивката на детството” – библиотеката
- 18.30 ч. – Среща с проф. Албена Георгиева – кафето на читалището
12 април /вторник/
с. Гърмен
- 17.00 ч. – Конкурс-рецитал по стиховете на Дора Габе – библиотеката
- 18.30 ч. – Представяне на книга на Илия Милев – кафето на читалището
13 април /сряда/
с. Скребатно
- 14.00 ч. – Футболна среща – с. Скребатно-с. Осиково
- 16.00 ч. – Изложби – сувенирна и кулинарна
- 17.00 ч. – Музикална програма
с. Гърмен
- 16.30 ч. – „Мини мис и мини мистър Пролет 2016” и „Талантите на Гърмен”
– на площада
с. Огняново
- 17.30 ч. – Музикална програма и кулинарна изложба от ОДЗ „Детелина”- на
площада
- 19.30 ч. – Музика – на площада
с. Осиково
- 19.00 ч. – Музика – на площада
14 април /четвъртък/
с. Горно Дряново
- 11.00 ч. – Спортни състезания – двора на училището
- 12.00 ч. – Музикална програма от децата от на селото – двора на училището
с. Долно Дряново
- 11.00 ч. – Спортни състезания - на игрището
- 16.00 ч. – Музикална програма от децата от ЦДГ, училището и читалището
– на площада
с. Дъбница
- 10.00 ч. – Спортни игри – в парка
- 15.30 ч. – Кулинарна изложба – пред читалището
- 16.30 ч. – Музикална програма – читалището
15 април /петък/
с. Рибново
- 09.00 ч. – Масов крос – пътя Рибново-Осеново
- 14.30 ч. – Футболен турнир – на стадиона
с. Гърмен
- 18.30 ч. – Парадно шествие с участниците в VII-я Международен фолклорен
фестивал „Да пеем и танцуваме заедно” – от Никополис ад Нестум до площада
- 19.30. ч. – Откриване на фестивала и концерт на фолклорните групи от
България – площада
16 април /събота/
с. Гърмен
- 10.00 ч. – Състезание по ловна стрелба – гробището
с. Дебрен
- 11.00 ч. – Спротни състезания – двора на училището
- 12.00 ч. – Музикална програма – на площада
с. Огняново
- 12.00 ч. – Шахматен турнир в памет на Стилян Стругов – хотел „Чинара” с.
Огняново
с. Рибново
- 14.00 ч. – Волейболен турнир – училището
с. Гърмен
- 18.00 ч. – Среща на кмета на общината с ръководителите на фолклорните
групи
- 18.30 ч. – Тържествено закриване на празниците с концерт на фолклорните
групи от чужбина – на плащада
- 20.30 ч. – Заря

ФУТБОЛЕН ТУРНИР ПОД НАДСЛОВ “НЕ НА
НАРКОТИЦИТЕ! ДА НА СПОРТА!“

Статуетки,
флагове
и подаръци раздаде
навръх
християнския
празник Благовещение
на спортната площадка
в СОУ “Св. св. Кирил
и
Методий”
с.
Гърмен
началникът
на
Регионалния
инспекторат
по
образованието Ивайло
Златанов.
Той бе гост на Седмия
футболен турнир, който
се провежда всяка година
от гърменското училище.
Спортното
събитие
откри директорът на СОУ “Св. св. Кирил и Методий” Стоян Стругов, а
образователният шеф Ивайло Златанов поздрави отборите участници в
турнира и им пожела успех.
Традиционното спортно събитие премина под надслов “Не на
наркотиците! Да на спорта!”.
На състезателния терен за първото място се бореха отбори от средните
училища в региона, които бяха подкрепяни бурно от многобройната и
емоционална публика, която геройски издържа на студа и остана вярна
на своите любимци до края.
След оспорваната битка на първо място се класира отборът на СОУ Брезница, второто място завоюва отборът домакин - СОУ - Гърмен, а на
трето остана тимът на ПГМСС-Гоце Делчев.

МИГ - ГОЦЕ ЕДЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО
- ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
На 16, 17 и
18 март 2016 г.
бяха
проведени
информационни
конференции
в
селата
Абланица
(общ.Хаджидимово),
Дъбница
(общ.
Гърмен) и Брезница
(общ. Гоце Делчев)
на тема „Стратегията
за местно развитие
на МИГ – Гоце
Делчев – Гърмен
– Хаджидимово –
възможност за финансиране на проекти на бенефициенти от малките
населени места на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово“. В
събитията взеха участие над 150 представители на местната общност,
предимно земеделски стопани и представители на микропредприятия.
Провеждането на събития в по-малки населени места от общините имаше
за цел да се разшири кръга от заинтересовани страни и потенциални
бенефициенти, които да бъдат информирани относно възможностите,
предоставяни от подхода Водено от общностите местно развитие
и Стратегия за местно развитие на МИГ - Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово. На участниците бяха предоставени информационни
материали и Анкетна карта за идентифициране на потенциални
бенефициенти и проектни предложения.
Предстоящите събития по проекта са съответно:
-Провеждане на еднодневна
информационна
среща
за
консултиране с местната общност
за най-малко 20 (двадесет)
участници - на 11.04.2016 г. в с.
Гърмен от 10.00 часа.
- Провеждане на обществено
обсъждане на разработваната
стратегия за ВОМР - на 18.04.2016
г. в с.Гърмен от14.00 часа
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НОВИНИ

СХЕМА ЗА МЛАДИ ФЕРМЕРИ В КАМПАНИЯТА С 500 МЛН. ЛВ. ПОВЕЧЕ СА СЪБРАНИ ОТ
ЗА ДИРЕКТНИ ПРАЩАНИЯ 2016
ОСИГУРОВКИТЕ ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА
Бюджетът за Кампания
2016 е в размер на 2.0
млн. лева.

За разлика от мерките
за подпомагане на млади
фермери по Програмата за
развитие на селските райони,
подпомагането е на годишна
база. Кандидатите трябва да
декларират площи по Схемата
за единно плащане на площ
(СЕПП) в заявлението за
подпомагане, като субсидия се отпуска за първите до 30 ха допустими
площи по СЕПП. Плащането по схемата е надбавка от 25% от плащането
на хектар по СЕПП.
1) Възраст: Допустими кандидати са млади земеделски стопани на
възраст до 40 г. в годината на първо подаване на заявление. Земеделските
стопани, които са заявили участие през 2015 г. могат да продължат да
бъдат допустими за подпомагане по схемата до 5-та година от създаване
на стопанството дори през 2016 г. да надхвърлят 40 г. възраст (през 2016 г.
отново трябва да заявят участие по схемата в заявлението за подпомагане).
2) Участници: По схемата могат да кандидатстват както физически,
така и юридически лица. Условието за участие на юридически лица
е ефективният и дългосрочен контрол по отношение на решенията,
свързани с управлението, ползите и финансовите рискове, да се упражнява
от физическо лице на възраст до 40 години.
Физически лица упражняват ефективен и дългосрочен контрол върху
юридическо лице по отношение на решенията, свързани с управлението,
ползите и финансовите рискове, ако: а) са управители или председатели
и/или са повече от половината от членовете на управителния орган на
дружеството или кооперацията и б) притежават повече от половината
от гласовете в общото събрание на дружеството или кооперацията; или
в) са повече от половината от неограничено отговорните съдружници,
които управляват дружеството; или г) притежават капитала на еднолично
търговско дружество.
3) Период на подпомагане Стопанството трябва да е създадено преди
не повече от 5 години преди кандидатстването по схемата. За създаване
на стопанството се отчита: ? датата на регистрация на кандидата за
първи път като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г.; ?
датата на подаване от кандидата на заявление за подпомагане; ? датата на
започване на осигуряване на кандидата като земеделски производител, в
случай че се осигурява като такъв; ? датата на вписване в регистъра по
чл. 137, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
4) Документи Кандидатите, които завяват за първи път през 2016
г. участие по схемата трябва да предоставят до 1 декември 2016 г. в
съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ един от следните
документи за придобити професионални умения и познания: а) завършено
средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната
медицина, и/или б) завършено средно икономическо образование със
земеделска насоченост, и/или в) завършено висше образование в областта
на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или г) завършено
висше икономическо образование със земеделска насоченост, и/или д)
удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство
за получена степен на професионална квалификация в областта на
селското стопанство.
ВАЖНО! Съгласно Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 639/2014,
плащане по схемата повече не се отпуска, ако младият земеделски
стопанин е престанал да упражнява ефективен и дългосрочен контрол
върху юридическото лице. Ако се установи, че кандидат е предоставил
неверни сведения, за да спази изискванията на схемата, се налага санкция
в размер на 20% от сумата, която е получил или би получил.

НАД 1.2 МИЛИОНА ПЕНСИОНЕРИ ЩЕ ПОЛУЧАТ
ПО 40 ЛЕВА ДОБАВКА КЪМ ПЕНСИИТЕ СИ ЗА
ВЕЛИКДЕН
Над
1.2
милиона
пенсионери ще получат
по 40 лева добавка
към пенсиите си за
Великден. Това стана
ясно
след
приетото
днес Постановление на
Министерския съвет.
О д о б р e н и т е
допълнителни средства са
в размер на 50 500 000 лева
и са осигурени за сметка
на преструктуриране на

разходите по централния бюджет за 2016 г.
Допълнителната сума към пенсията ще се изплаща на пенсионери,
на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и
компенсациите към тях, за месец април 2016 г. е в размер до 300 лева
включително, колкото е размерът на линията на бедност за тази година.

Националната
агенция за приходите
(НАП) е събрала с 500
милиона лева повече
от осигуровки през
2015 г. в сравнение с
2014 г. Това съобщи
вицепремиерът
и
министър
на
труда и социалната
политика
Ивайло
Калфин в рамките на
парламентарния блиц
контрол.
От
началото
на
миналата
година
до момента органите по приходите са открили данни за извършени
престъпления по укриване на дължими осигурителни вноски в седем
случая, като всички те са изпратени на компетентните органи, коментира
още вицепремиерът.
Той посочи, че решението на парламента да криминализира укриването
на осигурителни вноски от началото на 2015 година вече дава резултати.
Министърът на труда напомни, че когато осигурителните вноски са
дължими, но не са внесени, в тези случаи работникът запазва правото
си на социални, здравни и пенсионни обезщетения, като те се поемат
от бюджета или от редовните платци. Това беше и основният мотив да
се потърси ангажимент на тези, които виновно са укрили плащането на
вноски, обясни Ивайло Калфин презумпцията на криминализирането на
укриването на вноски.
Два са ефектите от текста, с който парламентът криминализира
укриването на осигурителни вноски, продължи министърът. Единият е
превантивен ефект, който действа, защото вече се вижда до голяма степен
промяна в поведението на работодателите и наказателен.
Постъпленията от санкции и наказателни лихви по ДОО и НЗОК за
2015 година са 35 милиона лева, където е отчетен ръст от 26% спрямо
предходната година, посочи той.
„Виждаме, че превантивният ефект води до по-голяма събираемост от
предвиденото”, каза Калфин.
Внасянето на осигуровките е изцяло отговорност на работодателя,
освен при самонаетите, и затова няма как да има натиск от работника към
работодателя за това. Така социалният министър коментира въпросът
дали трябва и работникът да бъде наказван при укриването на вноски.
За укриване на вноски в големи размери от 3 до 12 хиляди лева лицето
се наказва с лишаване от свобода до 5 години и с глоба до 5 хиляди лева.
За укриване над 12 хиляди лева наказанието е от 2 до 8 години затвор и
конфискация на цялото имущество на виновния, напомни министърът.

УЛЕСНЯВАТ СТАРТИРАНЕТО НА БИЗНЕС ОТ
МЛАДЕЖИ
Въвеждат промени в ОП „Развитие на човешките ресурси“
2014- 2020 г.

Правителството
одобри изменения
в
Оперативна
п р о г р а м а
„Развитие
на
ч о в е ш к и т е
ресурси“
20142020 г. Целта им
е да се подобри
достъпът
до
финансиране
за
младежи,
които
искат да стартират
собствен бизнес.
Т
о
в
а
съобщиха
от
правителствената
пресслужба. Това ще се случи чрез включването на допълнителен
финансов инструмент по линия на Инициативата за младежката заетост.
Прилагането му в дългосрочен план се очаква да увеличи възможността
за създаване на нови работни места в новорегистрирани предприятия,
както и да се ангажира допълнителен частен финансов ресурс.
С промените в програмата се включва „Фонд мениджър на финансови
инструменти в България“ ЕАД в списъка на допустими бенефициенти.
Държавното дружество е учредено с цел да управлява прилагането на
финансови инструменти по всички оперативни програми в страната.
Измененията дават възможност и Националния осигурителен
институт (НОИ) да бъде включен като допустим бенефициент в рамките
на приоритетни оси 3 и 4.
Това е обосновано с предстоящата реформа за усъвършенстване
на експертизата за работоспособността на хората с увреждания в
работоспособна възраст.
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ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗАПОЧНА
ИЗПЛАЩАНЕТО НА СУБСИДИИ
ПО ПОДМЯРКА 6.1

Държавен фонд „Земеделие“ започна
поетапното
превеждане
на
първото
плащане към фермерите, които имат
подписани договори за подпомагане по
подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади
земеделски стопани” от мярка 6 „Развитие
на стопанствата и предприятията” от
Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР) 2014-2020 г.
447 млади земеделски стопани със
сключени договори ще получат субсидия
в размер на левовата равностойност на 12
500 евро. Общият размер на преведените
средства е 10 928 032 лева.
До момента подписаните договори са 757.
Продължава одобрението на подадените
проекти, за които има наличен бюджет,
както и разплащанията по вече подписаните
договори.
Подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 г.
подпомага процеса на създаването на
жизнеспособни и устойчиви земеделски
стопанства (или поемането от млади хора на
вече съществуващи стопанства) и насърчава
заетостта.
Общият размер на финансовата помощ за
един кандидат по подмярка 6.1 „Стартова
помощ за млади земеделски стопани” е
не повече от левовата равностойност на
25 000 евро. Субсидията се разпределя на
два транша - след сключване на договор за
предоставяне на финансова помощ и след
проверка от Разплащателната агенция за
точното изпълнение на бизнес плана.

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ
СЕЛА АЛАРМИРА ЗА РИСК,
МЯРКА 6.4 ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА
ФИКТИВНИ ПРОЕКТИ И ПРАНЕ
НА ПАРИ

Освен това, реализацията на големи
корпоративни проекти, не се вписва в
логиката на ПРСР и ОСП 2014-2020, и е
в противовес с устойчивото развитие на
селските райони.
На база получени сигнали от различни
краища на България за подготвяни измами
в предстоящия прием на проекти по мярка
6.4 от Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР 2014-2020), Асоциация
на българските села (АБС) апелира
Министерството на земеделието и храните
(МЗХ) да подготви и приложи, ограничения
и силен контрол по прилагането на мярката.
Основният риск пред ефективното

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

усвояване на евро средствата в бюджета по
мярка 6.4, която е за неземеделски дейности
и услуги в селата, вкл. селски туризъм, са
т.нар. „кухи проекти“. В този аспект АБС
предлага МЗХ да предвиди въвеждането
на ограничения за бенефициентите,
които да не позволяват големи фирми да
източват средствата по мярката. Освен
това, съществува сериозен риск, големите
проекти по м.6.4 да бъдат използвани за
пране на пари от незаконни дейности,
за каквито подготовки в сектора вече
циркулира много информация - основно
за субекти и криминално проявени лица,
криещи се зад новосъздадени фирми и
поставени лица, нямащи нищо общо със
селското стопанство и селските райони.
Освен това, реализацията на големи
корпоративни проекти, не се вписва в
логиката на ПРСР и ОСП 2014-2020, и е
в противовес с устойчивото развитие на
селските райони.
В тази връзка Асоциация на българските
села предлага:
- МЗХ да обяви прием по мярката (през
2017) след широко обществено обсъждане
и консенсус от заинтересованите страни в
сектора
- МЗХ да следи стриктно и публикува
публично информацията за бенефициенти,
за които са установени изкуствено
създадени условия по критериите на мярка
6.4
- да се въведе ограничение за фирми и
свързани с тях лица и дружества, които
имат годишен оборот повече от 500 000 лв.
- всеки проект по мярка 6.4 да преминава
задълбочен анализ за въздействие върху
региона и населеното място, в което ще
бъде реализиран
- да се въведат специални ограничения
за проектите за селски туризъм, с цел
избягване на лошите практики от ПРСР
2007-2013 и наливането на евро субсидии
в неработещи и фиктивно създадени
предприятия
- да се ограничи максималната леглова
база в проектите за селски туризъм от 20
стаи за настаняване - на 20 леглови места
за настаняване

АПРИЛ ЗАПОЧВА
ГРАДУСА

С

ДО

30

Най-топлите
дни
на април ще са
следващите
дни.
Месецът
започва
с
максимални
температури от 25
до 30 градуса, но те
ще са основно на 1 и
2 април. Това съобщи синоптикът от БАН
Красимир Стоев.
Април ще е нормален пролетен месец.
Температурите ще са близки до обичайните
- за по-голямата част от страната ще са
между 11 до 13 градуса, във високите
полета - от 9 до 11 градуса. Най-ниските
температури ще са от минус 2 до 3, а
максималните - от 25 до 30 градуса.
Валежите през април ще са над нормата
- от 50 до 80 литра в равнинната част, в
София малко повече.
През първото деседневие ще по-високи
от обичайните температури. След това ще
има понижение на температурите с валежи.
По-динамично и облачно с повече валежи
и гръмотевични бури ще има в края на
първото десетдневие.
През второто десетдневие температурите
ще бъдат близки до обичайните, но ще има
повече дъжд. Относително по-слънчево и
топло ще е на 13 и около 25 април.
През второто и третото десетдневие няма
да има толкова високи температури, но ще
са близки до нормалните.
За третото десетдневие ще се запази
тенденцията за динамично време с
условията за често преваляване. И отново
температури, близки до нормалните.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

М. АПРИЛ

До 10-ти април:
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 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.
3. Плащане на данъка върху превозните средства за
цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА

Вече
втора
поредна година по
случай 8-ми март
–
Международния
ден на жената, г-жа
Капитанова,
бе
гост на жените от
пенсионерски клуб с.
Гърмен. Събирането
се състоя на 7-ми
март във Вила „Рай“
с. Огняново. Г-жа
Капитанова подари
на жените по една
роза с пожеланието
да бъдат живи и
здрави и още дълги
години да се радват
на близките си хора
и да се наслаждават
на живота.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 31.03.2016 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
Телефон за връзка: 0751/61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА
1
6
1

Учител, НУП
Учители, детска градина
Медицинска сестра

Висше образование
Висше образование
Професионален колеж

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 87 МЕСТА
11
Шивачи на мъжко и дамско облекло
Средно, Основно образование
34
Шивачи
Основно образование
2
Машинни оператори шиене
Основно образование
9
Гладачи
Основно образование
4
Машинни оператори, шиене на
Осново образование
обувки
5
Работници за спомагателни
Основно образование
дейности
5
Работник, сглобяване на детайли
Основно образование
1
Заварчик
Средно,Основно образование
1
Машинни оператори, производство
Основно образование
на мебели
3
Печетар на проекции и
Основно образование
изображения
2
Помощник-възпитател
Средно образование
1
Общ работник в промишлеността
Основно образование
3
Продавач-консултант
Средно,Основно образование
3
Машинни оператори, спояване на
Средно,Основно образование
пластмасови изделия
3
Пазачи, невъоражена охрана
Основно образование
1
Машинен оператор, обработка на
Основно образование
камъни

ZENIT FUSION FESTIVAL - ЦЕЛИЯТ СВЯТ В
РОДОПСКО СЕЛО

Нов фестивал среща миналото и бъдещето в тридневно приключение
в село Долен
На 24, 25 и 26 юни Долен ще посрещне изгрева на новия Zenith Fusion
Festival! Бутиковото събитие ще приеме само 300 гости във вълшебното
родопско село, а най-нетърпеливите от тях се сдобиха с билети още в
първите дни от продажбата им.
Zenith Fusion Festival ще представи богата програма, чиято основна цел
е да покаже най-добрите начини, по които традициите не просто оцеляват
в настоящето, а и се развиват в бъдеще. Кулминацията в програмата ще
бъдат концертите на най-актуалните български групи, които смесват
фолклорна музика със съвременни жанрове – Мерудия, Тъпани и гайди,
Oratnitza, Kottarashky, Dharba, както и вълнуващ списък от международни
артисти, които тепърва ще бъдат обявени.
Фестивалът ще покаже традиции
и съвременност в изкуството и
впредприемачеството. Поднесен по
нов, интерактивен и креативен начин,
фолклорът ще прескочи границата на
прашните музейни витрини и ще заеме
своето пълноправно място в глобалния
свят. Zenith ще срещне високата
технология и традиционните стопански
похвати, красотата на народните носии
и съвременната мода, глобалните комуникационни канали и архаичните
песни и поеми, предавани от уста на уста през поколенията.
Неслучайно фестивалът започва на Еньовден – магическият празник
на светлината, здравето и плодородието. Ще го отбележим в уникалната
автентична атмосфера на село Долен, място обявено за исторически и
архитектурен резерват още през 1977 година.
Тези, които успеят да си купят билети за събитието ще се докоснат
до артефакти, занаяти и изкуства, оцелели през вековете, като
едновременно с това ще видят тяхното обещаващо бъдеще през призмата
на модернизацията. Гостите ще могат да избират между разнообразни
дейности, с които да се забавляват през целия ден.
Децата в село Долен също са добре дошли! За тях са предвидени
различни занимания, с които ще се забавляват и ще учат нови игри,
интересни факти и занаяти.

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

