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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ – ГРАДЪТ НА
НА ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО
ПОБЕДАТА ПРИ МЕСТА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Реализирането
на
ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ”
проект
”Реставрация,

По проект “Създаване на общински център за почасово предоставяне
на социални услуги за хора в неравностойно положение” по процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” BG05M9ОP001-2.002 по Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 през месец август беше
проведено въвеждащо обучение на класираните лични асистенти.
На 11.08.2016 г. в община Гърмен бяха назначени общо 56 човека, които
да предоставят социалната услуга „личен асистент” на 56 потребители
от всички населени места на общината, от които 14 деца.

консервация
и
социализация
на
късно античен град
”Никополис ад Нестум”
по ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 г. в
община Гърмен доведе
до повишаването на
туристическото търсене
в общината. Това от своя
страна допринесе за развитието на икономиката в региона и подобри
качеството на живот на
населението.
По проекта община Гърмен
се сдоби с туристическо
атракционно
влакче.
Влакчето, върху
което
са
изобразени
част от
забележителностите
на
общината вози своите гости
и туристи, които искат да
посетят
античния
град
„Никополис
ад Нестум”

който се намира на 2 км от село
Гърмен.
На обект „Никополис ад Нестум“
посетителите могат да използват
следните туристически атракции:
Грънчарска работилница в
която всеки турист има възможност
да създаде свои сувенир от глина;
Автентични римски облекла
– женски и мъжки от бита и военни
римски облекла, които туристите
могат да обличат и да се снимат за
спомен;
Атракция „Стрелба с лък”.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на дейност 2 по проекта са наети двама медицински
специалиста и един психолог които да предоставят на потребителите
“специализирани здравни грижи” и “психологична подкрепа“.
В рамките на проекта ще бъде закупен специализиран транспорт за хора
с увреждания, който ще бъде използван за нуждите на потребителите в
създадения Нов център за почасово предоставяне на социални услуги
на хора в неравностойно положение, който се намира в сградата на
общинска администрация с. Гърмен етаж 3, стая №14.

Считано от 16.08.2016 г. на територията на община Гърен започна
функционирането на „Нов център за почасово предоставяне на социални
услуги за хора в неравностойно положение“, финансиран по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.
Центърът предоставя следните услуги на класираните потребители
по проект „Създаване на общински център за почасово предоставяне
на социални услуги за хора в неравностойно положение“:
Медицински специалисти:
Да предоставя специализирани здравни грижи и услуги на потребителите
в зависимост от техните потребности.
Психолог:
Предлага индивидуални, семейни и групови консултации на хора с
увреждания, лични асистенти и членове на семействата им. Възможни
са и домашни посещения за потребители, които са трудно подвижни.
Класираните кандидати и кандидат-потребители в банка „Чакащи“ да
заявят своето желание за ползване на предоставяните услуги в Центъра,
като се обадят на посочения телефон или дойдат на място. Незаявилите
потребители ще преминат в банка „Чакащи“ и ще се приемат при наличие
на свободни часове.
Записването на часове става чрез позвъняване на посочения телефон.
Телефон за контакт: 0882/966-775
Работно време на центъра: 08:30 ч. - 17:00 ч. от понеделник до петък,
без официални празници.
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ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

3755 Е ОБЩИЯТ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ НАД 340 МЛН. ЕВРО ТРЪГВАТ КЪМ СЕЛСКИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 6.3 ОТ ПРСР ОБЩИНИ ЗА ПЪТИЩА, ПАРКОВЕ И УЧИЛИЩА
2014-2020

Най-много
проекти
за
с т а р т о в о
развитие
на
малки стопанства
са
подадени
в
областите
Благоевград,
Стара Загора и
Бургас, а наймалко кандидати
има в областите
София (град) и
Перник
Приключи
приемът
на
заявления
за
подпомагане по 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 (ПРСР) 2014-2020 г.
Общият брой на подадените в областните дирекции на Държавен фонд
„Земеделие“ заявления за подпомагане е 3 755 с общ размер на заявената
субсидия 110 160 435 лева. Най-много проекти за стартово развитие на
малки стопанства са подадени в областите Благоевград, Стара Загора и
Бургас, а най-малко кандидати има в областите София (град) и Перник.
Сумата на субсидията за подадените към момента проекти по подмярката
надвишава с 51 486 435 лева бюджета от левовата равностойност на 30
милиона евро, предвиден по настоящия прием за подпомагане на малки
земеделски стопанства. Това предполага преминаване към процедура по
ограничен бюджет и предстоящ ранкинг на проектите. Съответствието с
критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението
за подпомагане, съобразно приложените бизнес план и документи.
Проектите се класират според получените при предварителната оценка
по критериите за подбор точки и се одобряват в низходящ ред до размера
на определения за този прием бюджет.
ДФЗ припомня, че условията и редът на прилагане на подмярка 6.3
„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ са разписани в
Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. на Министерството на земеделието и
храните (МЗХ). Чрез подмярката се подпомага икономическото развитие
и укрепването на малките земеделски стопанства, ускоряването на
модернизацията и технологичното им обновление и подобряването
на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени.
Финансовата помощ е безвъзмездна и цели устойчиво развитие и
растеж на малките земеделски стопанства. Субсидията се предоставя
за максимален срок от пет години при условие, че представеният към
заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен коректно.

НССЗ ИЗГОТВИ НАД 2850 КОНСУЛТАНСКИ
ПАКЕТА ЗА МАЛКИ СТОПАНСТВА ПО
ПОДМЯРКА 6.3

Преобладават проектите
в сектор „Плодове и
зеленчуци“
сливи,
череши, домати, пипер и в
сектор „Животновъдство“
- месодайно говедовъство,
овцевъдство и пчеларство
За периода 27 юни
– 12 август 2016 г.,
Националната
служба
за съвети в земеделието
(НССЗ) предостави над 2
850 консултантски пакета
на малки стопанства. Те включват изготвяне на бизнес план и заявление
за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки
стопанства от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
НССЗ успя да привлече и убеди по-голяма част от малките земеделски
стопани да използват нейните услуги, като над 75% общо подадените
проекти в Държавен фонд „Земеделие“ са изготвени от Службата.
Проектите надхвърлят с над 40% първоначално очаквания и заложен
брой.
Преобладават проектите в сектор „Плодове и зеленчуци“ - сливи,
череши, домати, пипер и в сектор „Животновъдство“ - месодайно
говедовъство, овцевъдство и пчеларство.
Най- голям брой проекти са изготвени за районите на Област Стара
Загора – 222 бр., Област Бургас – 191 бр. и Област Пловдив – 176 бр.
На подпомогнатите стопани ще бъдат предоставени напълно безплатно
и допълнителни консултантски пакети. По този начин ще се допринесе за
икономическо развитие и укрепване на стопанства им, чрез модернизация
и технологично обновление. Те ще получават и безплатни консултации
през целия период на изпълнение на бизнес плановете им, което в голяма
степен ще гарантира успешното изпълнение на проектите и получаването
на втората част от помощта.
От земеделските площи ще бъдат взети почвени проби и ще бъдат
изготвени препоръки за торене и поддържане на почвите в добро
агрохимично състояние.

От 2 септември ще започне приемът на заявления по подмярка 7.2
“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие
на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Тя ще стартира с бюджет от
341 млн. евро, а крайният срок за подаване на проектни предложения
е 3 октомври т.г. Това обяви зам.-министърът на земеделието и храните
Васил Грудев, цитиран от пресцентъра на ведомството.
За финансиране могат да кандидатстват общини в селските райони,
юридически лица с нестопанска цел, читалища, а също и ВиК оператори
в населени места с под 2000 жители, но само за дейности, свързани с
доизграждане на канализационна мрежа и съоръжения за пречистване на
отпадъчни води, а не за ново строителство.
Ще се финансират строителство и реконструкция на нови и съществуващи
общински пътища, улици, тротоари. Може да се кандидатства и за
субсидия за обновяване на паркове, на обекти, предоставящи социални
услуги на деца или възрастни, както и на спортни обекти, читалища,
училища, детски градини.
Финансовата помощ за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване
на оборудване или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот,
не може да надхвърля левовата равностойност на 200 хил. евро за един
обект и 1 млн. евро за периода на прилагане на ПРСР. Субсидията за
изграждане или обновяване на озеленени площи е максимум 400 хил.
евро за един обект и 2 млн. евро за времето на прилагане на програмата.
За общини, юридически лица с нестопанска цел и читалища се
предвижда 100% финансиране, ако не генерират приходи. В случаите,
когато допустимите разходи по инвестициите са до 50 хил. евро за един
обект, който има възможност да генерира приходи, финансирането е пак
100%. За ВиК операторите размерът на субсидията се определя чрез
одобрен индивидуален анализ (ползи - разходи) за съответния регион.
“Очакваме огромен интерес към тази мярка, затова сме поставили
ограничително условие - всяка община може да кандидатства с до три
проекта”, уточни Васил Грудев.

“СТАРТ В КАРИЕРАТА“ ГЪЛТА 5 МЛН. ГОДИШНО,
ЕДВА 490 МЛАДЕЖИ СА ОСТАНАЛИ НА РАБОТА В
АДМИНИСТРАЦИЯТА

Едва 20 на сто от включилите се в програмата за младежка заетост „Старт
в кариерата” остават на работа в държавната администрация, докато над
80 на сто от стажувалите по „Ново начало” продължават в частния сектор.
Това съобщава в последния си брой сп. „Икономист“, което от днес е на
пазара. „Старт в кариерата” гълта 5 млн. лв. годишно, едва 490 младежи
са останали на работа в администрацията. С 36 млн. лв. за 6 години
„Ново начало” дава работа на 8955 души. Въпреки, че едва една пета
от младежите остават на работа в централната и местна администрация
след 9-месечно обучение и работа, от социалното министерство отчитат
програмата като успешна. Според експерти и депутати от Реформаторския
блок отсъствието на длъжността „стажант“ в Закона за държавния
случижел обрича „Старт в кариерата“ на неуспех. И предупреждават, че
тя съвсем ще се обезмисли, след като от 1 януари влизат в сила поправки
в Закона за администрацията, които правят конкурсите за работа в нея
абсолютно задължителни. Младежите по програмата нямат конкурентни
предимства с този си незачетен „стаж“ и трудно могат да спечелят
конкурси. „Свободните места в администрацията – централна и местна,
се заемат от партийни назначения, които досега ползваха вратичките
в закона, и практически няма място за тези младежи”, коментира
Снежана Димитрова, председател на Професионалното обединение на
държавните служители. Другата младежка програма „Ново начало – от
образование към заетост”, финансирана по ОП „Човешки ресурси” 2007
– 2013 г., регистрира значително по-висок резултат. По нея са разплатени
36 млн. лв. По данни на Агенцията по заетостта около 13 500 млади хора
са преминали шестмесечен стаж при работодатели от реалния сектор. С
последваща заетост са около 80% от сключените договори – 8955 души”,
съобщават от Българската стопанска камара. Работодателите обаче се
оплакват и от тромаво администриране и от неадекватни ограничения,
като например изискването предприятието да няма задължения./БГНЕС
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ПРИ 53 000 АБИТУРИЕНТИ,
УНИВЕРСИТЕТИТЕ
ПРЕДЛАГАТ 74 000 МЕСТА

Тази година са завършили около 53 000
деца, а общите обявени свободни места в
университетите у нас надхвърлят 74 000.
Тези цифри обяви ректорът на МГУ и
председател на Съвета на Ректорите проф.
Любен Тотев, който беше категоричен, че е
нужно университетите да се реформират.
Така той подкрепи финансовия министър
Владислав Горанов, който по време на
последното заседание на правителството
предупреди, че ако ВУЗ-овете не предприемат
реформи, много от тях ще фалират.
“Не е логично и няма отговор на въпроса
защо
толкова
много
икономически
специалности се изучават в нашите висши
учебни заведения, на толкова много места се
изучава право”, каза проф. Тотев пред БНР.
Той призова колегите си ректори сами да
започнат оздравителен курс и предупреди,
че ако се започне процес на съкращаване на
специалности, той ще е болезнен.
Той припомни, че поради една или друга
причина в миналото са разкривани много
специалности.
“Бих се обърнал към председателя на
Националната агенция за оценяване и
акредитация проф. Боян Биолчев – когато се
акредитира едно висше учебно заведение,
все пак би трябвало да се обърне по-голямо
внимание на силните страни на дадения
университет, а не просто да акредитираме
специалност, по която е пожелало даденото
висше учебно заведение да изучава”, каза
още проф. Тотев.
Той съобщи, че в момента у нас има около
720 университетски специалности, а преди
20 години те са били около 200. Професорът
призова при акредитирането на университети
да не се гледа само броят студенти в тях, но и
качеството на обучението. Той е категоричен,
че дори и преди време разкриването на
нови специалности да е било оправдано,
при сегашния демографски срив това би
трябвало да се преосмисли.
“Нека обучаваме в специалностите, в които
ние сме добри, а не специалности, които
някога във времето са били печеливши”,
обърна се Тотев към колегите си ректори. Той
даде пример, че сега има бум на желаещите
да се обучават в специалност “Сигурност”.
“И какво, ще напълним държавата с
охранители? Има си школа на МВР, военни
университети, където се обучават такива
специалисти”, допълни проф. Тотев.

НАД 16 000 СЕМЕЙСТВА
ПОИСКАХА ПОМОЩ ЗА
ПЪРВОКЛАСНИЦИ, ПОВЕЧЕ
ОТ ПОЛОВИНАТА ВЕЧЕ СА
ОДОБРЕНИ

Към края на юли 2016 г. подадените
заявления-декларации за отпускане на
еднократна помощ за ученици, записани в
първи клас за учебната 2016/2017 г. са 16
185. Издадените заповеди за отпускане на
помощта са 8943, които се отнасят за 9171
деца. Отказите са 70, 7172 декларации са в
процес на обработка. За миналата учебна
година подадените заявления-декларации
към 31 юли 2015 г. са били 16 226.
Както е известно, границата за достъп за
определяна на правото за целева помощ за
първокласници бе увеличена от 350 на 400

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

лева. Размерът на еднократната целева
помощ за ученици, записани в първи клас
на държавно или общинско училище, е 250
лева. Заявлението за тази целева помощ се
подава след записване на детето в първи
клас, крайният срок е 15 октомври 2016
г. Изключение са случаите, когато поради
здравословни причини, установени с
протокол на ЛКК, детето не може да
започне училище, но не повече от 6 месеца
от началото на съответната учебна година.
Помощта се възстановява, ако детето
не постъпи в училище или не посещава
редовно училище до завършване на първи
клас.

Първокласниците, за които бе отпусната
еднократна помощ за учебната 2015/2016
г., бяха 44 721, изплатената сума - 11 157
292 лева.
Към 11 август са прибрани 5,8 хил. тона
пипер, като продукцията е с 62,7% под
нивата, отчетени по същото време на 2015
г. По оперативни данни на МЗХ средният
добив е 602 кг/дка, което е с 32,8 % помалко в сравнение с отчетения през 2015 г.
такъв. Това сочи Оперативният анализ на
основни земеделски култури към 17 август
2016 г.

БЛИЗО 1400 СА СВОБОДНИТЕ
ПОЗИЦИИ ЗА УЧИТЕЛИ В
СТРАНАТА
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1379
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места
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съобщават
о
т
Агенцият а
по заетостта
за БТА. През месец юли 2015 г. вакантните
места в образователната система са били
853.
В две трети от областите на страната се
отчита увеличение на свободните работни
места. В бюрата по труда през месец юни
са отчетени 18 263 свободни работни
позиции в реалната икономика. Това е с 2
170 места повече спрямо същия период на
миналата година.
Най-голям недостиг на работници има
в преработващата промишленост – 5 653
места, следвана от търговията с 2912 места,
хотелиерството и ресторантьорството с 2
174 места и транспорта с 1 023 места.
В София-град има най-много свободни
работни позиции, което се отнася и за
сезонната заетост. След това се нареждат
областите Бургас, Пловдив, Варна,
Благоевград и Добрич.
В сравнение с първата половина на 2015
г. броят на регистрираните безработни в
страната чувствително спада - с 41 425 помалко.
Близо половината от новорегистрираните
хора, търсещи работа през първата
половина на 2016 г. са без специалност и
квалификация или 46 %, според данните на
Агенцията по заетостта. Тези с придобита
работническа квалификация са 25 %, а
специалистите са 29 %. От тях висшисти
са 54 %, показват данните на Агенцията по
заетостта.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

М. АВГУСТ
До 10-ти август:
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 август:
ЗДДС
1.
Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за
данъчния период - месец юли.
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 юли.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат
декларации - пристигания/изпращания за месец юли
2016 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление
за неподаване на месечни декларации за юли 2016 г.
До 15-ти август:
ЗКПО
Месечните авансови вноски за август 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 юли
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 юли
До 20-ти август:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат
декларации -пристигания/изпращания за месец юли
2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с
възникнало текущо задължение.
До 25-ти август:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан
през месец юли 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 юли,
когато пълният размер на начислените от работодателя
доходи от трудово правоотношение за този месец не е
изплатен до 25 август.

СРЕДНИЯТ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД
ЗА СТРАНАТА ЗА МЕСЕЦ ЮНИ Е 755
ЛЕВА

Средният
о сигурителен
доход
за
страната
за
юни 2016 г. е
755.73 лв. Това
съобщиха
от
Националния
о сигурителен
и н с т и т у т
(НОИ).

Средномесечният осигурителен доход за страната за
периода 1 юли 2015 г.- 30 юни 2016 г. е 748,17 лв.
Определеният средномесечен осигурителен доход за
страната за посочения период служи при изчисляване на
размерите на новоотпуснатите пенсии през юли 2016 г.,
съгласно чл.70, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване.
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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

ПРАВИЯТ КАМЕН КРАЙ С.ДОЛНО ДРЯНОВО Една от тях е Главата – скално образувание досущ приличащо на
ЛЕКУВА УРОКИ, “ЛОШИ ОЧИ“, БЕЗДЕТНОСТ... човек.
ТОНИ СТОЯНОВ

Каменят е от незапомнени
времена. Щом го видеш
мълчиш, докато свърши
ритуалът, не приказваш.
Изотдолу
влизаш
и
почукваш… Требва да го
събудиш. “Идеме да ни
дадеш лек. Молиме да
ни помогнеш“, казваш.
Създаден е от Аллах
за помощ на хората, и
християни могат да отиват,
всякакви… Той е един за
всички – дали е Господ, Аллах, всякой го казва как е преведено.
Думите са на баба Кадифе Петралик от село Долно Дряново,
Югозападна България, на 15 км от Гърмен. “Каменят“ представлява
скални образувания с интересна форма. Местността се намира на
югозападния хълбок на Родопите, природата тук е разточителна на
гори и скали – най-гъстата планина, най-интересните откъм състав
и форми каменни фигури.
„Минаваш отдолу, вземаш един вестник, запалваш го и го хвърляш
напред да изгори пред теб. Тия сили не ядат, те не са материални –
ни домати, ни леб… Само ще им хвърлиш – за обичая, да покажеш,
че ги уважаваш – малко трици, брашно… И ще сложиш тук вода с
шишето, от тая водичка ще се умиеш. И като застъпиш едно цървено
конче от отдолу до отгоре, ако е на мъничко дете – отпускаш, защото
то ще расте.. Ако е възрастен човек, точно си го мерваш или малко
поотпускаш, за да има повече деня. Застипаш на ногата и го опъваш
нагоре. Както ще изсъхне тази водичка, така всичко ще изсъхне –
лошо, болести, напрежение… Само твоят конец като поседи, да
видиш лек!“, казва баба Кадифе.
Легендата гласи, че камъкът лекува срещу “уроки, лоши очи,
уплах…“ Също и за “който си няма деца“.
„Когато е за деца, трябва
да се гледа месечината да се
пълни. За да може жената да
наедрее, да забременее“, реди
баба Кадифе. А човек се лекува,
когато мине през процеп между
скалите, наричан от местните
“привирачка“. Процепът е в
скална форма, намираща се до
самия прав камък (Прав камен). Доста хора от околността ходят
там.
А ЕТО И КАК ТОЧНО СЕ ПРАВИ РИТУАЛЪТ, ПРЕВЕДЕНО ОТ
ДИАЛЕКТА НА БАБА КАДИФЕ:
Пристъпваш отдолу, откъм пътя, който е в ниското. Мълчиш.
Влизайки в процепа почукваш върху камъка и изричаш споменатата
в началото молитва – “Идеме да ни дадеш лек. Молиме да ни
помогнеш.Носиш със себе си вестник, палиш го, минаваш
със запалената хартия и хвърляш след себе си трици, брашно.
Запалената хартия я хвърляш пред теб като излезеш. Пак там, вече
излязъл, наливаш вода в една нишичка, измиваш се с нея или вземаш
събралата се дъждовна. След това застъпваш с крак червен конец
и го опъваш вертикално – доста над човека, ако е дете; малко над
ръста, ако е възрастен. После завързваш кончето някъде, окачваш и
дрешка, която си носил. Тръгваш си от друг път, по околна пътека,
от високото към ниското. Мълчиш през цялото време, за да може
“каменят да те чуе за какво си дошъл“.
Баба Кадифе казва, че е научила всичко това от своята баба. Както
и от друга жена. Знае и да лее куршум.
“Когато лееш куршум, той ти показва. Ако ти покаже привирачка,
задължително трябва да дойдеш на каменя. Ако е равна дупчицата,
минаваш през каменя. Ако е по-назъбена, трябва да се промушнеш
и през шипка… Куршумът е от метал и отнема лошите неща“.
Целият район тук е богат на истории.
Магическото се преплита с действителното. Съвсем наблизо е и
митичният камък в Крибул. Малко по-надолу от Прав камен, на
пет минути път пеша, се намира ландшафтно-исторически парк
“Градище“ – добре поддържано място с дървени пътеки, осветление,
беседки, мостчета (напълно безплатно за достъп и неоправдано
неизвестно за мнозинството туристи). Мястото е било тракийско
светилище, а, както се досещате, пълно е и с причудливи форми.

КАК ДА СТИГНЕТЕ ДО ПРАВ КАМЕН?
Прав камен е изключително лесно достъпен. Достатъчно е да се
хване шосето от Гърмен за Сатовча и малко след Долно Дряново,
точно от ландшафтно-историческия парк „Градище” се поема вляво.
Това всъщност е старият път за село Долен. Точно след пет минути
сте на Прав камен и привирачката. Има табели, няма вариант да се
объркате. А ако искате да обикаляте ден или два, районът е повече
от подходящ – на петнадесет минути с автомобил са Ковачевица,
Лещен, Огняново, Долен, на половин час е Гърция… Отстреща
е Пирин… Крепостта Никополис ад Нестум също е тук, напълно
разработена и добре поддържана. Скалите са пресечени от реки, те
пък от водопади, риба в изобилие се крие, водоемите са много. Бор,
ели, дъб над поляни, звън от стада между тишината – прекрасно
място за туризъм.
Учените отричат магията.
„Гледай сега, учените ги отричат, оти тва им е работата. Не може
да учи толкова години и да каже – ей там има една баба, тя казва
това и това…” реди Кадифе. И пита дали учените могат да направят
точно такъв камък.
Както и да го мислим, отговорът е ясен – не могат.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 15.08.2016 г.

Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
Телефон за връзка: 0751/61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 26 МЕСТА
3
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Учители по история и география
Учители по БЕЛ
Учители по английски език
Учители по спортна подготовка
Учител по френски език
Учител по география
Учител по биология
Учител по философия
Учител начален
Учител по музика
Учител по история и цивилизация
Учител по география и икономика
Учител по компютърни науки
Учител по история
Учител по математика
Учител по биология и химия
Учител, детска градина

Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
- 96 МЕСТА
Шивачи на мъжко/дамско облекло Средно, Основно образование
4
Шивачи
1
Основно образование
Гладачи
11
Основно образование
Шивачи на обувки
4
Средно, Основно образование
Камериерка
1
Средно, Основно образование
Работници, сглобяване на детайли Основно образование
13
Строител
1
Средно,Основно образование
Маш оператори,спояв. на плас.изд Средно,Основно образование
6
Конструктор
1
Средно, основно образование
Работници спом.дейност
4
Основно образование
Общи работници в промишленост Средно, основно образование
2
Кроячи
4
Средно, основно образование
Чистачи
2
Основно образование
Машинен опер., шиене на обувки Основно образование
1
Машинни оператори, шиене
5
Средно, Основно образование
Оператор, въвеждане на данни
1
Средно образование
Технически секретар
1
Средно образование
Работник консервиране
1
Средно образование

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

