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ОБЩИНСКИ   НОВИНИ

  Уважаеми жители на община Гърмен,
  Скъпи приятели,
     За четвърта поредна година община Гърмен, организира инициативата 

„Да подадем ръка” за подпомагане на децата сираци  от общината. 
   Повече от месец кипеше трескава подготовка в училищата и детските 

градини, където децата изработваха сувенири, рисунки и разни украшения, 
които разпродадоха на благотворителния коледен базар. Някои училища, 
детски градини и кметства организираха предварително благотворителни 
кампании и предадоха събраните средства на комисията  или ги преведоха 
на банковата сметка, разкритата за инициативата.

 Инициативата бе финализирана с Благотворителния коледен базар и  
Благотворителен концерт, на 23 декември 2016 г., в който взеха участие 
самодейци от общината и атрактивния певец Янко Неделчев.

 Огромна бе подкрепата и от фирмите, които освен с участие в коледния 
базар,  преведоха и парични средства по банковата сметка.

Благодарение на 
активното участие на 
всички, които станахте 
съпричастни  и  подкрепихте 
тази благородна кауза, се 
събраха 12 397 (дванадесет 
хиляди триста деветдесет 
и седем) лева, от които: 

По банковата сметка са 
постъпили  4 585 (четири 
хиляди петстотин 
осемдесет и пет) лв.;

От Благотворителния базар и Благотворителния концерт - 7 812 
(седем хиляди осемстотин и дванадесет) лв., 

Същите се разпределиха, от специална комисия, между 47-те деца 
полусираци – по 253 лв. и 1-то дете кръгъл сирак - 506 лв. 

Скъпи съграждани,
Вашето милосърдие и отзивчивост, вашата съпричастност, вашата 

щедрост, стоплиха сърцата на тези деца и техните близки, и направиха 
празниците им по-усмихнати и по-щастливи. Помощта ви е безценна и 
достойна за уважение и преклонение. 

 Да направиш добро, да 
дариш усмивка, да подадеш  
ръка, когато някой се нуждае 
от опора, да вдъхнеш кураж, 
когато някой е обезверен – 
това е велико!

  Сърдечно благодаря на 
всички, които подадохте 
ръка на децата сираци и 
дадохте своя принос за 
малката усмивка, появила 
се на техните лица. Всички 
вие показахте какво 

означава съпричастност, милосърдие, доброта, да уважаваш и обичаш, и 
да подариш надежда, когато най-много имаш нужда от нея.

 Благодаря ВИ!
 Честита Новата 2017 година! С пожелание за много здраве, успехи 

и благополучие!
 МИНКА КАПИТАНОВА
  Кмет на община Гърмен

ИНИЦИАТИВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ 
ОБЩИНА ГЪРМЕН “ДА ПОДАДЕМ РЪКА“ СЪБРА 12 397 ЛЕВА
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ДЕТСКАТА СМЪРТНОСТ Е 
НА НАЙ-НИСКОТО СИ НИВО 

ПРЕЗ ТОЗИ ВЕК

Демографската политика на България 
е ориентирана към използване на всички 
реалистични възможности за балансирано 
демографско развитие, подобряване на 
благосъстоянието на всички социални 
групи в обществото и за ограничаване на 
демографския натиск от намаляването и 
застаряването на населението и на работната 
сила върху социалните системи и публичните 
финанси. В условията на демографска криза 
перспективите за устойчиво икономическо 
и социално развитие на страната ни са 
свързани в голяма степен и с умението и 
възможностите да се инвестира в развитието 
на човешкия капитал. Такива са изводите 
от отчета за 2015 г. за изпълнението на 
актуализираната Националната стратегия 
за демографско развитие (2012-2030 г.). Той 
разглежда предприетите от правителството и 
отговорните институции комплексни мерки 
в 12 стратегически направления, сред които 
са насърчаването на раждаемостта чрез 
създаване на благоприятна за отглеждането и 
възпитанието на деца среда, подобряване на 
репродуктивното здраве на населението, на 
общото здравословно състояние на хората и 
намаляване на смъртността, възприемането 
на комплексен междусекторен подход за 
активен и продуктивен живот на възрастните 
хора в добро здраве и др.

Към 31 декември 2015 г. населението на 
България е 7 153 784 души, което представлява 
1,4% от населението на Европейския съюз. 
В сравнение с 2014 г. то е намаляло с 48 414 
души. Подобно на предходните години, това 
се дължи главно на отрицателния естествен 
прираст – с 44 167 души, а не на външната 
миграция – 4247 души.

Като положителни тенденции през 
2015 г. се отбелязват намаляването на 
детската смъртност, увеличаването на 
броя на сключените граждански бракове и 
намаляването на разводите, както и някои 
други процеси.

Детската смъртност и преждевременната 
смъртност намаляват. През 2015 г. в 
страната са починали 434 деца на възраст 
до една година, а коефициентът на детска 
смъртност е бил 6,6‰. Това е най-ниската 
регистрирана в страната стойност. През 
2001 г. коефициентът на детска смъртност е 
бил 14,4‰, през 2005 г. – 10,4‰, а през 2014 
г. – 7,6‰. Преждевременната смъртност е 
намаляла от 22,4% на 21,4% в сравнение с 
2014 г.

Броят на абортите намалява, показват 
още данните в отчета. През 2015 г. общият 
им брой е бил 27 782 или с 363 по-малко в 
сравнение с предходната година. Браковете 
се увеличават с 3124, като общият им брой е 
стигнал 27 720.

През 2015 г. броят на децата, родени от 
непълнолетни майки, е 3061 и спрямо 2014 
г. намалява с 69 деца. Запазва се тенденцията 
на увеличаване на бебетата, родени от жени 
на възраст над 40 години – от 1517 през 2014 
г. на 1687 през 2015 г.

Средната продължителност на живот за 
населението на България за периода 2013-
2015 г. е 74,5 години. В сравнение с 2000-
2002 г. тя се е увеличила с 2,6 години. 
Според статистиката, мъжете у нас живеят 
средно по 71,1 години, а жените – по 78 
години, или с 6,9 години повече. Средната 
продължителност на живот е с 2,7 години 
по-висока за населението в градовете (75,3 
г.), отколкото за населението в селата (72,6 
г.).

По отношение на вътрешната миграция 
най-голямо териториално движение има по 
направлението град-село – 37,6 на сто.

ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА 
КОЛИЧЕСТВА ИЗКУПЕН 

ТЮТЮН ДО 31 МАРТ
Заявленията за количествата изкупен 

тютюн се подават в общинските служби 
по земеделие по местоположение на 
тютюневите площи

Тютюнопроизводителите трябва да 
подадат заявление за количествата 
изкупен тютюн в срок до 31 март на всяка 
календарна година. Това става ясно от новата 
Наредба за реда за воденето на регистър 
на тютюнопроизводителите и регистър на 
лицата, които притежават разрешение за 
изкупуване на суров тютюн.

В наредбата пише още, че по изключение 
срокът от 31 март може да бъде удължен с два 
месеца, при разписана заповед от министъра 
на земеделието и храните. Заявленията за 
количествата изкупен тютюн се подават 
в общинските служби по земеделие по 
местоположение на тютюневите площи. 

Към заявлението тютюнопроизводителите 
представят:

1. копие от сключените договори за 
изкупуване на суров тютюн;

2. документ, удостоверяващ правното 
основание за ползването на земеделските 
земи с площ над 5 дка;

3. информация, индивидуализираща 
земеделските земи, върху които се отглежда 
тютюн с площ до 5 дка, чрез посочване на 
идентификационен номер на имота или 
част от него, и площта на земеделската 
земя, върху която се отглежда тютюн (не се 
прилага за лица, които не са произвеждали 
тютюн през предходната година);

4. копие от протокола за количествата 
изкупен тютюн за предходната година.

Тютюнопроизводител, вписан в регистъра, 
може в срок до 7 дни от вписването да 
поиска промяна на вписаните обстоятелства 
за отстраняване на допуснати грешки, 
като предостави документи, доказващи 
промяната на обстоятелствата, в срок до три 
работни дни от настъпването й.

Източник fermer.bg
РАБОТОДАТЕЛИ ЩЕ МОГАТ ДА 
НАЧНАЧАВАТ РАБОТНИЦИ НА 
16 НОВИ ПРОФЕСИИ ОТ 2017 Г.

През 2017 година работодателите ще 
могат да назначават работници и служители 
на нови 16 професии, с които съгласно 
заповед на министъра на труда и социалната 
политика беше допълнена Националната 
класификация на професиите и длъжностите 
(НКПД).

Във връзка с изменения и допълнения 
на Класификатора на длъжностите в 
администрацията, приети с нормативни 
актове на Министерския съвет, НКПД е 
допълнена с 5 нови длъжности: ръководител 
на специализирано звено за разследване; 
длъжностно лице по регистрацията по 
Закона за търговския регистър; координатор, 
ИТ проекти; инженер, държавен служител; 
инспектор в служба „Военна информация“.

Класификаторът на професиите и 
длъжностите е допълнен с девет длъжности 
във връзка с прилагането на Закона за 
предучилищното и училищното образование: 
учител, старши учител и главен учител 
по религия в начален етап на основното 
образование, в прогимназиален етап или в 
гимназиален етап.

Списъкът се допълва още с професиите 
лекар, специалист по трудова медицина 
и оператор на заваръчни апарати за 
механизирано и автоматизирано заваряване.

ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИЦИИ У НАС 
НАМАЛЯВАТ С 63% ПРЕЗ ТРЕТОТО 
ТРИМЕСЕЧИЕ СПРЯМО ВТОРОТО

Постъпленията от преки чуждестранни инвестиции 
(ПЧИ) в България през третото тримесечие на 2016 г. 
възлизат на 189,7 млн. евро и намаляват с 62,77% на 
тримесечна база, изчисли Investor.bg, като използва 
предварителните статистически данни на Българската 
народна банка (БНБ).
Така инвестициите между юли и септември са с 319,9 

млн. евро по-малко в сравнение с периода април – юни.
Спадът е съществен, като се има предвид, че 

статистиката регистрира ръст на ПЧИ от 241,6 млн. 
евро между първото и второто тримесечие.
Най-съществено е намалението във финансовите 

потоци към преработващата промишленост, където 
отливът възлиза на 120,6 млн. евро.
С 18 млн. евро са по-малко ПЧИ в търговията 

и услугите, свързани с ремонт на автомобили и 
мотоциклети, а вложенията в операции с недвижими 
имоти намаляват с 12,1 млн. евро.
В края на третото тримесечие вложенията във 

финансови и застрахователни дейности обаче 
отбелязват ръст от 544,16% и са със 198,4 млн. евро 
повече в сравнение с второто тримесечие.

От данните на 
БНБ се вижда, че 
общият размер на 
преките инвестиции 
в България от юли 
до септември се 
увеличава с 22,1 
млн. евро до 38,731 
млрд. евро.
По икономически 

отрасли обаче 
ръст има само при вложенията във финансови и 
застрахователни дейности в сравнение със стойностите 
на другите по-големи стопански сектори.
В края на септември в тези финансови дейности са 

инвестирани 6,839 млрд. евро, докато в края на юни те 
са възлизали на 6,641 млрд. евро.
Съществено е намалението на ПЧИ в преработващата 

промишленост. В края на септември те намаляват 
до 6,994 млрд. евро, докато към края на второто 
тримесечие те са със 163 млн. евро повече.
Спадът при операциите с недвижими имоти през 

третото тримесечие е със 111,4 млн. евро и към 30 
септември вложенията са в размер на 6,852 млрд. евро.
При търговията и услугите, свързани с ремонт на 

автомобили и мотоциклети, спадът е 45,5 млн. евро – 
до 4,792 млрд. евро.
По страни най-голям дял в инвестициите в недвижими 

имоти през третото тримесечие има Холандия (4,655 
млрд. евро) въпреки спада с 11,2 млн. евро.
Преките чуждестранни инвестиции от Австрия за 

периода от юли до септември са 4,192 млрд. евро и 
отбелязват съществен отлив от 1,310 млрд. евро.
Единствено германските вложения, които като 

размер се нареждат на трето място, са се увеличили 
през третото тримесечие в сравнение с второто (с 52,2 
млн. евро), като достигат 2,631 млрд. евро.
Дяловият капитал и акциите и дяловете 

на инвестиционните фондове, различни от 
реинвестираната печалба, се увеличават до 130 млн. 
евро през третото тримесечие, докато през второто 
бяха едва 23,8 млн. евро.
Дяловият капитал и акциите и дяловете на 

инвестиционните фондове - реинвестирана печалба 
обаче намаляват със 19,6 млн. евро и в края на 
септември са 217,8 млн. евро.
Отливът при дълговите инстументи е съществен през 

третото тримесечие на тази година – 158 млн. евро, 
докато през второто тримесечие вложенията възлизаха 
на 248,4 млн. евро.
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ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 

М. ЯНУАРИ
До 10-ти януари: 
ЗДДФЛ
Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/
служителите на служебна бележка за доходи от трудови 
правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (образец № 2) за 
придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през 
годината данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла 
на § 1, т. 26, б. „и” от ЗДДФЛ, както и когато работодателите не 
са работодатели по основното трудово правоотношение на лицата 
към 31 декември на предходната година.
ЗКПО
1.Деклариране на направените залози и данъка от организатори 
на хазартни игри и телефонни или оператори на 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 
телефонните или операторите на друга електронна съобщителна 
услуга.
До 14-ти януари: 
ЗДДС
1.Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни 
регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец 
декември  на предходната година. 
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 
декември на предходната година.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации 
- пристигания/изпращания за месец декември 2016 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за 
неподаване на месечни декларации за декември 2016 г.
До 15-ти януари: 
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъка за четвъртото тримесечие на 
предходната година 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 декември на 
предходната година. 
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 декември на предходната година.
До 20-ти януари: 
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 декември 2016 г., за 
новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо 
задължение.
До 25-ти януари:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през 
месец декември на предходната година 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 декември на предходната година, когато пълният размер на 
начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение 
за този месец не е изплатен до 25 януари. 
До 30 януари
ЗМДТ
 Подаване на декларация по чл. 61р, ал. 5 ЗМДТ за облагане с 
туристически данък за предходната календарна година
ЗКПО
Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие на 
предходната година данъци при източника по  ЗКПО. 
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие 
на предходната година окончателни данъци за начислени/изплатени 
доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
2. Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в 
страната декларират и внасят окончателния данък по чл. 38, ал. 
13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни 
физически лица, придобити през м. декември на предходната 
година.

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ 
НА ДОХОДИТЕ ЩЕ СЕ 

ПОДАВАТ ДО 2 МАЙ
Срокът за 

подаването на 
д е к л а р а ц и и т е 
за облагане на 
доходите е до 2 
май 2017 г. (30 
април е в неделя, 
а 1 май е почивен 

ден). Това информират от Националната 
агенция за приходите (НАП).

От приходната агенция напомнят, че най-
лесно и бързо формулярите могат да се 
подадат по електронен път без електронен 
подпис. За целта е необходим персонален 
идентификационен код - ПИК, който се 
издава безплатно в офис на НАП.

Новите годишни данъчни декларации за 
облагане на доходите на физическите лица 
и за корпоративни данъци за 2016 г. вече 
са публикувани на сайта на приходната 
агенция.

Ако подадат декларациите си по електронен 
път до 31 март 2017 г., физическите 
лица могат да ползват и 5% отстъпка 
върху данъка за довнасяне по годишната 
данъчна декларация, но не повече от 1000 
лв. Допълнително условие е и да нямат 
подлежащи на принудително изпълнение 
публични задължения към момента на 
подаване на декларацията, както и да внесат 
целия размер на данъка за довнасяне в срок 
до 2 май 2017 г.

Формулярите за облагане с корпоративни 
данъци за 2016 г. също са качени на 
интернет страницата на Агенцията. Срокът 
за фирмените декларации е 31 март 2017 г., 
като ако бъдат подадени по електронен път, 
може да се ползва 1% отстъпка от дължимия 
годишен корпоративен данък (но не повече 
от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само 
ако и данъкът е внесен до крайния срок за 
подаване на декларацията - 31 март 2017 г.

ЩЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ 
РАЗХОДИТЕ ЗА ПЪТ ИЛИ 

НАЕМ НА УЧИТЕЛИ В 
МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

На педагогическите 
специалисти, които 
работят в малко 
населено място, но 
не живеят там, ще 
се възстановяват 
разходите им за 

транспорт или за наем, ако са наели жилище 
в съответното населено място.

Това предвижда проект на наредба за реда и 
условията за възстановяване на транспортните 
разходи или за наем на педагогическите 
специалисти в институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование. 
Проектът, който произтича от новия закон, 
е публикуван за обществено обсъждане в 
сайта на Министерството на образованието 
и науката в раздел „Проекти на документи“.

Според наредбата малко населено място е 
това, в което живеят до 5000 души. Педагозите, 
които имат регистрация по настоящ адрес 
извън мястото, където работят, ще трябва да 
удостоверят този факт с документ. На тях ще 
им се възстановяват пътните разходи срещу 
билети, абонаментни карти или фактури за 
междуградски транспорт. Ще имат право да 
ползват и лични превозни средства срещу 
фактури за заредено гориво. Разходите им ще 
зависят от вида, марката, модела и разхода на 
гориво за маршрута от местоживеенето им 
до институцията, в която работят и обратно. 
Педагозите няма да имат право да получават 
пари за градски транспорт.

Право на възстановяване на средства за 
наем ще имат педагогическите специалисти, 
които са наели жилище в населеното място, в 
което работят. Изискването е да има сключен 
договор за наем, който да не надвишава с 
повече от 30 % месечната сума за транспорт 
до местоживеенето им и обратно с най-
евтиния вид транспорт.

350 ЛВ. СТУДЕНСКА 
СТИПЕНДИЯ, АКО 5 ГОДИНИ 
СЛЕД ТОВА СИ ЧИНОВНИК

Студенти от подбрани специалности, 
за които в администрацията има глад на 
кадри, да получават по 350 лв. месечна 
стипендия.

Срещу това те ще се задължават след 
завършването на образованието си да 
работят 5 години като чиновници.

Наредба с тези разпоредби е подготвило 
правителството и тя е разпратена 
до работодателите и синдикатите за 
съгласуване.

Стипендии под условие, че младите хора 
останат да работят 5 г. в страната, да бъдат 
въведени и за специалности, от които има 
нужда бизнесът, предложи председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България Васил Велев.

При напускане на страната по-рано 
студентът ще връща стипендията, обясни 
той. В даден момент бизнесът може да 
поема стипендиите на студенти, които си е 
харесал.

Тогава за младите работници ще се 
дължат трансферни права по подобие на 
професионалните футболисти, ако решат 
да сменят работодателя.

ПОЧТИ 85% ОТ 
БЪЛГАРИТЕ НЕ СА НА “ТИ 

С КОМПЮТРИТЕ“
В 21 век 

и з п о л з в а н е т о 
на интернет 
е ежедневна 
дейност за хората, 
особено в големите 
градове. Според 
данните повече 
от половината от 

нашенците между 16 и 74-годишна възраст 
се ровят из мрежата редовно. Делът на 
тези с базови умения обаче значително се 
различава от този на хората, които реално 
сърфират, пише inews.bg.

Поне веднъж седмично в интернет влизат 
58.1 на сто от хората. В същото време по-
малко от 15% са тези, които имат достатъчно 
познания, за да инсталират програма, 
показва изследването на Националния 
статистически институт.

Съвсем очаквано, най-масово 
виртуалното пространство се населява от 
млади хора – 87% до 24 години. Дори над 
половината от техните родители (45-54 г.) 
използват глобалната мрежа. Положението 
при по-възрастните е малко по-различно 
- българите на 65-74 години постепенно 
откриват интернет, но все още само 12.9% 
го използват редовно.

Най-често хората, които използват 
мрежата за учене – 95.3 на сто. В същото 
време процентът на работещите онлайн 
започва да пада и към момента е около 75. 
Освен това 95.3% от онлайн потребителите 
използват интернет за комуникация, 
разговори и социални мрежи. 81.4% пък 
използват глобалната мрежа за достъп 
до информация, за четене на онлайн 
вестници, новини, списания или намиране 
на информация за стоки или услуги. 
Следва делът на ползващите интернет за 
забавление – 63,6%.

Данните на Националния статистически 
институт показват още, че най-
предпочитаното устройство за достъп до 
интернет в домашни условия е мобилният 
телефон. Той е използван от 70.4% от 
активните потребители на мрежата. 
Освен традиционните устройства, като 
настолен компютър, лаптоп и таблет, 
някои потребители избират по-интересни 
средства за сърфиране, например смарт 
телевизор, който се използва като 
устройство за достъп до интернет от 6.2%.



  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

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция

„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 27.12.2016 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев

Телефон за връзка: 0751/61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 Учител практическо обучение Висше образование
1 Учител по английски език Висше образование
1 Директор на детска градина Висше образование

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

4 Шивачи на мъжко и дамско облекло Средно, Основно образование
5 Шивачи Основно образование
1 Шивач на обувки Средно, Основно образование
1 Чистач на производствени 

помещения
Начално, Основно образование

4 Работници за  сглобяване  на   
детайли

Основно образование

1 Работник строителство Средно образование
15 Гладач, преса Начално, основно образование
3 Опаковчици Начално, основно образование
10 Общ работник Начално, основно образование
4 Чистач, хигиенист Начално, основно образование
1 Домакин Средно образование
4 Машинни оператори, шиене Средно, Основно образование
4 Продавач-консултант Средно образование
1 Работник, ръчна изработка на 

гоблени
Начално основно образование

1 Гладач, ютия Основно образование
1 Бармани Средно образование
1 Сервитьори Средно образование
1 Машинни оператори, гладене в 

пералня
Средно образование

ЙОРДАНОВДЕН В ОБЩИНА ГЪРМЕН

Богоявление (от старо български - явление на Бог) е един от най-
древните християнски празници. Празнува се на 6 януари (Йордановден). 

Според православния календар празникът Йордановден ознаменува 
кръщението на Исус Христос от Йоан Кръстител в р. Йордан. 

На този ден навсякъде се извършва ритуално хвърляне на кръста от 
местната църква. 

В община Гърмен, най-голяма атракция представлява изпълнението на 
този ритуал в с. Огняново и с. Гърмен. В  Огняново, кръста се хвърля в р. 
Канина, а в  Гърмен -  откакто е построена църквата „Св. Ана“,  се хвърля 
в шадравана й, а преди това – в „Йордан кладенец“, в близост до старата 
църква.

Въпреки минусовите температури и големия студ, и тази година, много 
смели момчета от двете села,  се хвърлиха в ледената вода за да извадят 
кръста. 

Иван Алексов бе героят на това събитие в с. Огняново, а в с. Гърмен 
кръста бе хванат от Ангел Цветков.
Поверия за Йордановден

Ако на Йордановден времето е студено и сухо – годината ще бъде добра 
и плодородна.Замръзне ли хвърленият във водата кръст, годината ще 
бъде здрава и плодовита.

Вярва се, че този, който е извадил кръста от водата, ще бъде здрав и 
щастлив.

Според народното поверие през нощта срещу Богоявление в глуха доба 
небето се отваря и всеки, който го види, ще получи от Бог това, което си 
пожелае.


