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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

На 29 май бъдещите първокласници от ОДЗ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН - Г-ЖА
“Пролет”-с.
Дъбница
получиха
първите МИНКА КАПИТАНОВА С ПРИЗ “НАЙси свидетелства за успешно завършена
БЪРЗО РЕАЛИЗИРАЩ СЕ КМЕТ“
подготвителна група, грамоти и книжки.

Преди да започне
програмата
по
случай завършването
им, директорката на
детската
градина,
г-жа Мачкова се
обърна към децата
от подготвителната
група със специално
пожеланиеда
бъдат здрави, умни
и
ученолюбиви,
отговорни
и
трудолюбиви, за да израснат достойни граждани и да запазят спомена
за тяхната детска градина. Специални гости на тържеството по случай
изписването бяха г-н Цацев – директор на ОУ „ Христо Ботев“ с.Дъбница
и
учители
на
бъдещия първи клас
към училището.                
Изпращането от
детската градина бе
мило и трогателно
с
прегръдки
и
целувки от найобичаните учители,
лелки и най-вече от
по-малките
техни

приятели.  Излизането на най-малките абитуриенти от ОДЗ „Пролет” бе
съпроводено с много аплодисменти от всички деца в детската градина,
г-жа Мачкова бе приготвила менче, с което поля вода преди излизане от
детската градина, за да им върви в живота по вода с пожеланието –„На
добър час, мили приятели!”.
Г-жа Мачкова сподели с
увереност, че всяко дете,
завършило подготвителна
група в ОДЗ ”Пролет“
има
необходимата
интелектуалнопознавателна,
езикова,
социално-поведенческа,
е м о ц и о н а л н о - в ол е ва ,
мотивационна
и
физическа готовност за
постъпване в първи клас.
Празникът премина с
много радост и веселие,
танци, песни и много
настроение. Тържествота
продължи,
като
на
истински
абитуриенти
с почерпка от Детската
градина в ресторант
„Ивелия“ с.Дъбница.

доказателство
за
добре
свършената
работа
през
годината и бързата адаптация
на г-жа Капитанова в
руслото на Кмет на община
Гърмен. Това показва още,
че тя успешно се справя с
проблемите и
правилно
прилага
управленческия
ресурс.
Асоциацията на българските
градове и райони ежегодно
връчва награди на заслужили
кметове от 240-те общини в
България. Г-жа Капитанова
сподели радостта от наградата
си и заяви, че това е признание
към всички работещи в Об А
и към жителите на общината,
защото без експертната работа
на своите колеги и подкрепата
на хората от общината не
би се справила с тежката
отговорност на длъжността
Кмет.

Кметът на община
Гърмен
–
Г-жа
Минка Капитанова
бе
удостоена
с
приза
“Кмет
на
годината 2015“
в
категория
“Найбързо
реализиращ
се кмет“. Отличието
е
присъдено от
Асоциацията
на
българските градове
и
региони/АБГР/.
Тази
награда
е

ОБЩИНА ГЪРМЕН БЕШЕ УДОСТОЕНА С
ПОРЕДНОТО СИ ПРИЗНАНИЕ В ОБЛАСТА
НА КУЛТУРАТА.
Община Гърмен спечели второ място на организирания от сдружение
„Еко Неврокоп” конкурс на фестивалите и местните продукти.
Призовото място бе присъдено за добрата организация на традиционния
Международен фолклорен фестивал „Да пеем и танцуваме заедно”, който
тази година се проведе за шести пореден път в общината.
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ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ДАВА ОЩЕ СТАРТИРА НОВ ПРИЕМ
ЗАЯВКИ
100 000 ЛЕВА ПО ПЧЕЛАРДСАТА ПО НАБИРАНЕ НА
ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ПО СХЕМА
ПРОГРАМА
“МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“

Държавен фонд Земеделие отпуска още близо
100 хиляди лева за финансиране на инвестициите
на 48 пчелари, кандидатствали по пчеларската
програма за 2015 г.
Държавен фонд Земеделие отпуска още близо
100 хиляди лева за финансиране на инвестициите
на 48 пчелари, кандидатствали по Националната
програма по пчеларство (НПП) за 2015 г.
Средствата ще получат пчелари, които са
сключили договори под условие и са вписани
като резервa по мярка Г „Мерки за подкрепа на
подновяване на пчелните кошери в Европейския
съюз”, за дейности закупуване на кошери, отводки
и пчелни майки.
Финансовият ресурс за 48-те инвестиции по
мярка Г е осигурен, тъй като други пчелари са
се отказали от изпълнението на проектите си.
Средствата за техните инвестиции се връщат
обратно в бюджета на НПП 2014-2016 и това
позволява да бъдат преразпределени към
кандидатите, които са подписали договори под
условие. Освободеният финансов ресурс по
програмата се разпределя между резервите,
вследствие на предварително извършеното
класиране чрез точкуване по мярка Г.
Най-много средства са разпределени за дейност
1 „Закупуване на пчелни кошери”. По нея 29
пчелари ще получат близо 70 хиляди лева за
изпълнение на проектите си.
Почти 26 хиляди лева пък е преразпределеният
финансов ресурс за дейност 2 „Закупуване на
отводки”. От него ще се възползват 9 пчелари,
сключили договори под условие.
Останалите над 4 300 лева са за 10 пчелари,
които предстои да реализират инвестициите си по
дейност 3 „Закупуване на пчелни майки”.
Списък на кандидатите с одобрени инвестиции
за купуване на кошери, отводки и пчелни майки, за
които има освободен финансов ресурс, можете да
видите на www.dfz.bg в раздел “Селскостопански
пазарни механизми”/ „Месо и пчеларство”/
„Национална програма по пчеларство за
тригодишния период 2014 – 2016 г.”/ „ПРИЕМ
2015 – ВАЖНО!”.
Запазва се практиката Фонд „Земеделие”
да изпраща уведомително писмо до всеки от
посочените в списъка кандидати. От своя страна
пчеларите трябва да върнат отговор до Фонда
дали възнамеряват да се възползват или откажат
от предложената им финансова помощ.
Припомняме, че през месец април Фонд
Земеделие
одобри
за
финансиране
78
инвестиции за купуване на кошери отново
поради освобождаване на финансов ресурс по
пчеларската програма.
С л е д
последното
прехвърляне
на
средства
в мярка Г от
п ч е л а р с кат а
програма
общо
845
п ч е л а р и
ще
получат
средства
за
купуване
на
кошери,
отводки и пчелни майки. За изпълнението на
инвестициите им ДФ Земеделие ще изплати над
2,8 милиона лева.

Агенцията по заетостта, в качеството си
на конкретен бенефициент по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001
–
„Младежка
заетост”,
информира
работодателите, че могат да подават заявки за
включване в схемата.
Заявките се подават по улеснен за
работодателите образец, утвърден за новия
прием от Управляващия орган. Процедурата
по одобряване на заявките се извършва
текущо, за разлика от предишния прием,
с цел да се избегне забавяне при подбора и
оценката на работодателите.
Редуциран е броят на документите, които
трябва да бъдат подадени, след одобрение на
заявката, при определяне допустимостта на
работодателя с цел сключване на договор за
заетост.
Работодателите могат да подават заявки
за свободни работни места, като същите ще
се обработват текущо по реда на тяхното
постъпване. Заявки могат да се подават до
31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия
ресурс по схемата.
Финансирането на дейностите по схемата
за София-град и страната е от два различни
източника – Европейски социален фонд
и Инициатива за младежка заетост. Към
момента финансовият ресурс за разкриване на
работни места на територията на София-град
е изчерпан. Работодателите могат да подават
заявки за разкриване на работни места на
територията на София-град, но безработните
младежи следва да бъдат регистрирани и
насочени от бюрата по труда на територията
на София-област или страната.
Схемата е по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
и се изпълнява от Агенцията по заетостта
на територията на цялата страна. Тя ще
осигури стаж и обучение на работното място
на 8000 младежи на възраст до 29 години
включително.
Схемата
„Младежка
заетост”
дава
възможност на работодателите да наемат
младежи в две основни направления:
Стажуване: Работодателят или определен
от него служител да изпълнява ролята
на наставник на наетия по схемата
младеж. Целта е максимално усвояване на
практически умения по придобита професия
или специалност в рамките на стажа;
Обучение по време на работа: По време на
работния процес тече и обучение на служителя
по определена професия или специалност,
като за целта се предвижда работодателят
или определен от него служител да изпълнява
ролята на наставник на включения в обучение
по време на работа младеж.
И в двата случая, ако настоящият адрес на
младежите е различен от населеното място на
работа, се осигуряват средства за транспорт
от и до работното място за първия месец от
стажа/обучението.
На
работодателите,
които
осигурят
стажуване по схемата, ще бъдат покрити
разходите за:
възнаграждения в размер на минималния
осигурителен доход за съответната основна

икономическа дейност и квалификационна
група професии за съответната година, към
която се отнася разкритото стажантско място;
здравните и социалните осигуровки на
младежите за срок от 6 месеца.
Ако след изтичането на стажа младежът остане
на работа и сключи безсрочен трудов договор,
на работодателя ще бъдат допълнително
покрити разходите за социално и здравно
осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите
за възнаграждението на наставника по време на
стажуване няма да бъдат покрити от схемата и
остават за сметка на работодателя.
На работодателите, които осигурят обучение
по схемата, ще бъдат поети разходите за:
възнаграждения на наетото лице в размер
на 90% от минималната работна заплата за
страната;
разходите за здравни и социални осигуровки
за срока на обучение.
Разходите за възнаграждение на определения
от работодателя наставник за обучение по време
на работа ще бъдат поети от програмата (1/2 от
минималната работна заплата за страната).

Мерките
по
намаляване
на
административната
тежест
за
бизнеса ще спестят 144,5 годишно
на бизнеса

Министерският съвет прие трети План за
действие за намаляване на административната
тежест за бизнеса от избрано законодателство
с 30 на сто за периода 2015-2017 г. Планът е
изготвен в изпълнение на национално ниво на
ангажиментите по Програмата на Европейската
комисия за намаляване на ненужната
административна тежест от съществуващото
законово устройство в ЕС и е включен като мярка
в актуализацията за 2015 г. на Националната
програма за реформи на България.
В периода 2012-2014 г. Министерството
на икономиката разработи и изпълни проект
„Усъвършенстване на националната политика
за намаляване на административната тежест“ с
финансовата подкрепа на ОП „Административен
капацитет“. В рамките на проекта бе измерена
административната тежест на 16 закона, избрани
след писмена консултация с бизнеса, заедно с
идентифицираните 130 подзаконови акта и 129
свързани акта от европейското законодателство,
сред които са законите за акцизите и данъчните
складове, за техническите изисквания към
продуктите, за подпомагане на земеделските
производители, за автомобилните превози, за
лекарствените продукти в хуманната медицина,
за насърчаване на заетостта, за статистиката
и др. Административната тежест за бизнеса,
създавана от измерените 16 закона, възлиза
на 385 млн. лева, в това число 270 млн. лева
(70,1%), свързана с транспонирани европейски
изисквания. Пълна информация за измерването
е налична на интернет страницата за намаляване
на административната тежест за бизнеса

Мерките в третия план за действие са 130. Ако
всички направени предложения бъдат изпълнени,
потенциалът за намаляване на административната
тежест за бизнеса е 144,5 млн. лв. годишно. Мерките
са разпределени в следните групи: намаляване на
срока на услугите, опростяване на процедурите
и отпадане на изискуеми документи, подаване на
документи по електронен път, обмен на информация
между институциите по служебен път, разработване
на инструкции и образци, на документи и
публикуването им на интернет страниците на
съответните институции.
Основната
част
от
намалението
на
административната тежест се дължи на направените
предложения за Закона за акцизите и данъчните
складове, Закона за подпомагане на земеделските
производители, Закона за автомобилните превози и
Закона за статистиката. Най-много са планираните
мерки в ресора на МТИТС (51), МФ (20) и МТСП (19).
Най-голям ефект по отношение на намаляването на
административната тежест имат мерките, свързани
с обмена на информация между институциите и
НАП и Агенцията по вписванията, както и тези, за
които отговарят МФ и МЗХ, тъй като се отнасят за
задължения с висока честота на изпълнение от голям
брой фирми.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
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10 ДЪРЖАВИ ПОДКРЕПЯТ ОТ 02.06.2015 Г. НССЗ ИЗГОТВЯ
БЪЛГАРИЯ ЗА ПО ДЪЛЪГ БЕЗПЛАТНО ПРОЕКТИ ПО
СРОК ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРСР МЯРКА 6.1 МЛАД ФЕРМЕР
2007-2013

Десет държави отново подкрепиха
България в искането й за удължаване
срока за допустимост на разходите по
ПРСР 2007-2013

Десет държави отново подкрепиха
България в искането й за удължаване
срока за допустимост на разходите
по ПРСР 2007-2013, съобщиха от
правителствената
информационна
служба.
Това са Гърция, Италия,
Словакия, Румъния, Словения, Чехия,
Кипър, Люксембург, Полша и Хърватска.
Това е била една от обсъжданите теми
на проведеното на 11 май в Брюксел
заседание на Съвета на Европейския
съюз по земеделие и рибарство.
На форума е обявено, че Комисията
прави анализ на правните и финансовите
последствия от подобна мярка и скоро
ще информира държавите-членки за
решението си.
Съветът обсъди също предложението
за
регламент
за
биологичното
земеделие с оглед постигането на
общ подход. Въпреки постигнатия
значителен напредък по множество
членове, дискусиите ще продължат по
чувствителни въпроси като контрола и
присъствието на неразрешени вещества
в биологичните продукти.

От
02.06.2015
г.
Националната
служба за съвети в земеделието изготвя
безплатно проекти на млади фермери за
кандидатстване по подмярка 6.1. “Стартова
помощ за млади земеделски стопани” от
новата Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г.
От 02.06.2015
г. Националната
служба за съвети
в земеделието
и з г о т в я
безплатно
п р о е к т и
на
млади
фермери
за
кандидатстване
по
подмярка
6.1. “Стартова помощ за млади земеделски
стопани” от новата Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г.
Консултациите ще се извършват във всеки
един от офисите на службата в страната и
включват:
- пакет безплатна консултантска помощ,
необходима за успешното реализиране на
бизнес плана и развитието на стопанството;
- безплатно изготвен бизнес план и заявление
за кандидатстване, съгласно изискванията на
ПРСР 20014-2020 г. и Наредбата за условията
и реда за прилагане на подмярка 6.1. “Стартова
помощ за млади земеделски стопани”;
- подкрепа и безплатни съветнически услуги
през целия период на изпълнение на бизнес
плана и дейностите в стопанството в областта
на растениевъдството, животновъдството и
аграрната икономика;

В областта на земеделието Съветът
прие заключения относно опростяването
на общата селскостопанска политика.

От началото на 2015 г. този въпрос
се превърна в един от приоритетите
на Съвета, Европейския парламент и
Комисията. В продължение на няколко
месеца Председателството провежда
консултация с министрите и обобщи
техните становища по приоритетните
области за опростяване, на база
националния им опит от прилагането на
наскоро реформираната ОСП.
Източник fermer.bg

От началото на годината службата
организираизнесени приемни и съвместни
информационни
дейности
с
научните
институти с цел да серазшири и улесни достъпа
на земеделските производители доактуална
експертна информация и консултации за
кандидатстване по други мерки от ПРСР 20142020 г.
НССЗ успешно изготви над 4 400 проекта
на млади земеделски стопани по мярка 112
„Създаване стопанства на млади фермери“ в
рамките на ПРСР 2007-2013 г. С помощта на
експертите от Териториалните областни офиси
на НССЗ през предходния програмен период
успешно са изготвени над 16 800 проекта и
заявления за подпомагане по различни мерки
от Програмата.
Източник fermer.bg

ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛЕН
КАЛЕНДАР

ЮНИ 2015 г.
Закон за ДДС
• Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за
данъчния период - месец май.14.06.2015г.
• 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 май.14.06.2015г. следващ работен ден:
15.06.2015г.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
• 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 май.15.06.2015г.
• Подаване на данни от производител/ вносител на
фискални устройства за разчетени фискални памети
през месец май.15.06.2015г.
Закон за местните данъци и такси
• Плащане на туристически данък за реализираните през
предходния месец нощувки от лицата, предоставящи
услугата „нощувка” в места за настаняване по смисъла
на Закона за туризма.15.06.2015г.
• Плащане на първа вноска / в размер на 1/2/ на
данъка върху превозните средства за текущата
година.30.06.2015г.
• Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на
данъка върху недвижимите имоти за текущата
година.30.06.2015г.
Закон за корпоративното подоходно облагане
• 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.10.06.2015г.
• Месечните авансови вноски за юни за корпоративния
данък по Закона за корпоративното подоходно
облагане.15.06.2015г.

СТАРТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАГРАДА
ЗА МЛАДИ ФЕРМЕРИ

За трета поредна година
в Европейския парламент
се организира конкурс
за
млади
фермери:
„Европейска награда за
млади фермери“.
Целта на инициативата
е да насърчи младите
земеделски производители
в селските райони и да
направи по-видима тяхната
дейност. Конкурсът за 2015
г. сe инициира от евродепутатите от Групата на ЕНП в
ЕП Нуно Мело от Португалия и Ещер Херанс от Испания
с подкрепата на Конфедерацията на португалските
фермери и испанската Асоциация на младите фермери.
Организатор на тазгодишното издание на конкурса за
България е Владимир Уручев, член на Комисията по
земеделие и развитие на селските райони, в партньорство
с Националната асоциация на младите фермери в
България. Право на участие имат всички европейски
фермери под 40-годишна възраст. Печелившият проект
от всяка страна-членка ще се състезава с конкурентите
си на европейско ниво. Основните критерии за оценка
на проектите са използването на ноу-хау, нови методи
и форми на технологиите в даден сектор или регион,
чрез използването на иновативни методи в селското
стопанство. Регламентът предвижда три награди
– за най-добър проект, най-устойчив проект и найиновативен проект

НОВИНИ

4

ГОТОВ Е ИНДИКАТИВНИЯ ГРАФИК ЗА ФУТБОЛНИЯТ ОТБОР НА ДЕБРЕН
ПРИЕМ ПО ПРСР ДО КРАЯ НА 2015 Г.
СТАНА ОБЛАСТЕН ПЪРВЕНЕЦ СЛЕД

Министерството
на земеделието и
храните
публикува
индикативен график,
по който ще отваря
прием на проекти
по Програмата за
развитие на селските
райони до края на
календарната 2015 г.
Министерството
на земеделието и
храните публикува индикативен график, по който ще отваря прием
на проекти по Програмата за развитие на селските райони до края на
календарната 2015 г.
Проекти по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски
стопани“ ще се приемат от 29 юни до 2 август.
Преди това ще бъде отворена Мярка 2.1. „Консултантски услуги
за земеделски и горски стопани“, чиято цел е да подпомага младите
фермери с безплатно изготвяне на бизнес планове от страна на
Националната служба за съвети в земеделието.
От 15 юни до 12 юли ще се кандидатства по подмярка 19.1 “Помощ
за подготвителни дейности”.
От 28 септември до 1 ноември ще се приемат проекти по Подмярка
4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански
продукти“.
В началото на октомври се очаква да бъде отворена и подмярка 2.2.
„Създаване на консултантски услуги“.
Вторият прием по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ ще бъде в интервала от 2 ноември до 29 ноември.
Индикативен
график за прием на
проекти по ПРСР
до края на 2015 г
Още
преди
официалното
одобрение
на
Програмат а
за развитие на
селските райони,
беше обявен прием
по
подпмярка
4.1. „Инвестиции
в
земеделските
стопанства“
с
индикативен
бюджет 150 млн.
евро, а заедно с кампанията по директните плащания бяха отворени
и мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“,
12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“
и 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други
специфични ограничения“.

СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ СЕ
УВЕЛИЧАВА ДО 115,15 ЛВ.

От 1 юли 2015 г.
размерът на социалната
пенсия
за
старост
се увеличава от 113
лв. на 115,15 лв.
Повишението е с 1,9 на
сто – процентът, с който
ще се осъвременят от
1 юли и всички пенсии
за трудова дейност,
отпуснати
до
31
декември 2014 г.
Промяната ще доведе
до
увеличаване
на
размерите на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност –
пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност,
социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще има
увеличение и на нормативно установените добавки към пенсиите,
които се определят в процент от социалната пенсия за старост
(добавката за чужда помощ, добавката за увеличаване пенсиите на
инвалидите от Отечествената война 1944-1945 г. и добавката по Закона
за ветераните от войните).

БАРАЖА С “ПОДГОРЕЦ - КОЛАРОВО“

Оспорвана битка и 4 гола от дузпи на последния мач бараж, който се
игра на 03.06.2015 г. на градския стадион в Кресна за определяне на отбора
първенец, донесе на футболния отбор “Дебрен” и намногобройните му
фенове заслужената кула “Областен първенец” вгрупата Зона “МестаИзток” мъже.
Култовият
мач,
който
изстреля
гърменския
отбор
на първо място, бе
срещу
„Подгорец”
- Коларово, в чиято
врата
от
дузпи
дебренци
забиха
четири гола.
Победният за ФК
“Дебрен” мач завърши
при резултат 4:3 и
отборът от с. Дебрен
вдигна
достойно
купата „Областен първенец”.
Снощи в селото бе истински празник, а феновете посрещнаха подобаващо
победителите и поздравиха голмайсторите.
Футболистите на „Подгорец” бяха с мач преднина, побеждавайки силния
тим на „Бистрица” (Катунци) с 2:0 и отбора на „Родопа” (Рибново) с 3:0.

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 01.06.2015 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
Телефон за връзка: 0751/61261

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЕСТА
1
Младши юристконсулт
Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 108 МЕСТА
5
Шивачи
Основно образование
4
Работници, сглобяване на детайли
Основно образование
7
Гладачи
Основно образование
10
Машинни оператори шиене
Основно образование
13
Сезонни работници, горско с-во
Основно образование
5
Машинни оператори, рязане дърв.м-л Без образование
1
Монтьор, обувки
Средно образование
1
Машинен оператор, банциг
Основно образование
39
Шивачи мъжко/дамско облекло
Основно образование
6
Общи работници в промишлеността
Основно образование
1
Камериерки
Основно образование
1
Кредитен специалист, банка
Средно образование
2
Бояджии дървен м-ал
Без образование
2
Оператор, производствена линия
Основно образование
2
Зареждач, промишлено производство Основно образование
1
Майстор произв. на тестени изделия Основно 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

