ВЕСТНИК НА ОБЩИНА

Г Ъ Р М Е Н
2960; Гърмен, ул. “Първа“ №35, тел.: 07523/20-40, факс: 31-79; e-mail: obs_garmen@bitex.bg
21 ноември- 2 декември 2016 г., година (III), 2/34/

ОБЩИНСКИ НОВИНИ

ОДОБРЕНА Е СТРАТЕГИЯТА НА
“МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН ХАДЖИДИМОВО“

Със заповед на министъра на земеделието и храните, вече е официално
одобрена стратегията за Водено от общностите местно развитие на
„Местна инициативна група – Гоце Делчев, Гърмен – Хаджидимово“.
Общият размер на одобрената финансова помощ за проекти към
стратегията е в размер на 7 353 920.80 лева, който включва финансиране
от три Оперативни програми – Програма за развитие на селските райони,
Развитие на човешките ресурси и Иновации и конкурентоспособност.
Чрез Стратегията ще бъдат финансирани проекти на фирми,
неправителствени организации, читалища и земеделски производители
и общини от територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и
Хаджидимово.
По Програма за развитие на селските райони ще се финансират
проекти в областта на селското стопанство, развитие на земеделието и
преработването на селскостопанска продукция, развитие на бизнеса извън
сектора на земеделието, обновяването на общинска инфраструктура.
По ОП Иновации и конкурентоспособност ще бъдат финансирани
проекти в областта на повишаване капацитета на малките и средни
предприятия на територията на МИГ.
По ОП Развитие на човешките ресурси ще се финансират проекти,
свързани с обучение и заетост на безработните лица и заети лица, подкрепа
за развитието на предприемачески идеи с цел борба с безработицата
на територията на МИГ, както и подкрепа за развитие на иновативни и
специфични за региона социални услуги, насочени към насърчаване на
социалното включване на лица от маргинализирани групи.
Първите проекти, с които ще могат да кандидатстват представителите
на местната общност, ще се приемат през 2017-та година.
Източник gotsedelchev.bg

ОФИЦИАЛНО СТАРТИРА ПРОЕКТ “ТВОЯТ
ЧАС“ В СОУ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С.
ГЪРМЕН

Днес официално стартира проект “Твоят час”.Предлаганите дейности
по проекта “Твоят час” са два основни типа: дейности за преодоляване
на образователни затруднения и дейности по интереси.На откриването
освен ученици, учители и ръководството присъстваха още членовете на
Обществения съвет на проекта Зорка Цветкова, Мустафа Улан и Елена
Ярчева.

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА В
СОУ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ГЪРМЕН

“И разцъфтя дървото
на доброто” - с
песни, презентация и
стихове, учениците от
І - ІV клас отбелязаха
националната
седмица
срещу
агресията 14 - 20.ХІ.
и Международния ден
на толерантността.
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НОВИНИ

НОВА НАРЕДБА РЕГЛАМЕНТИРА
ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ “УЧИТЕЛ“

Министерският съвет прие Наредба за държавните изисквания за
придобиване на професионална квалификация „учител“. Основание за
изготвянето й е Законът за училищното и предучилищното образование,
а разпоредбите й влизат в сила от учебната 2017/18 година.
Наредбата има за цел да осигури оптимален брой часове за теоретична и
практическа подготовка на студентите, които се обучават за придобиване
на професионална квалификация „учител“. По силата на новия закон
тази квалификация се придобива по два начина:
- в системата на висшето образование, едновременно с обучението за
придобиване на висше образование на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ и съответната й професионална
квалификация и се удостоверява с дипломата за висше образование;
- след придобито висше образование чрез обучение и полагане на
държавен изпит и се удостоверява със свидетелство за професионална
квалификация.
Обучението за придобиване на
професионална
квалификация
„учител“ ще продължи да се провежда
в редовна и задочна форма, каквато е
практиката в момента, но е предложено
да се организира и в дистанционна
форма, която е търсена от лица, които
заемат длъжността „учител“, но нямат
изискуемата квалификация.
Досега държавното изискване за
придобиване
на
професионална
квалификация „учител“ включва
образователния минимум от 390 часа за
теоретична и практическа подготовка
при редовно обучение и 40 на сто от
тях при задочно обучение, което е
крайно недостатъчно. Настоящата Наредба осигурява придобиване на
професионална квалификация „учител“ при общо 555 часа теоретична
и практическа подготовка в редовна форма на обучение и 50 на сто от
часовете в задочна форма.
Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми
и факултативни дисциплини. С Наредбата се предлага обучаващите се
задължително да изучават една факултативна дисциплина с хорариум от
15 академични часа. Факултативните дисциплини дават възможност за
получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие
с интересите на студентите. Увеличението на часовете на задължителните
дисциплини е продиктувано от необходимостта от допълнителни
знания по психология и умения за справяне с конфликти, превенция на
насилието и агресията, на различните форми на зависимост, осигуряване
на оптимален брой часове по дидактика. Увеличени са часовете за
прилагането на ИКТ в обучението и работа в дигитална среда.
За пръв път е включено „приобщаващо образование“ (обучение за
придобиване на знания и умения за работа с деца и ученици със специални
образователни потребности или от уязвими общности, за работа в
мултикултурна среда и др.) като учебна дисциплина с минималния
хорариум от 15 часа.
В обучението се осигурява възможност за избор на интердисциплинарни
и приложно-експериментални дисциплини, свързани с професионалнопедагогическата реализация на учителите и научната област, която
преподават.
С Наредбата за държавните изисквания за придобиване на
професионална квалификация „учител“ се увеличават и часовете за
практическата подготовка от 150 на 180 академични часа.
Като цяло, Наредбата предлага балансирано разпределение на
академичните часове, което е в отговор на държавната политика да
определя като приоритетни направленията от област на висше образование
„Педагогически науки“ и политиката на МОН, че първоначалната
подготовка на учителите е един от факторите за насочването на млади
хора към професията и за задържането им в системата на образованието.

ПРЪСТОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТАВА
ОФИЦИАЛЕН ВХОД ЗА БОЛНИЦИТЕ

Приемът в болница от 1 ноември
ще става изцяло чрез системата
за
пръстова
идентификация,
която от юли започна да работи
пилотно в лечебните заведения.
От вторник чекирането с пръст
ще е задължително при прием в
болница, като са предвидени и
някои изключения.
О т Н а ц и о н а л н а т а
здравноосигурителна каса (НЗОК)
заявиха за Mediapool, че болниците
са готови за официалния старт
на пръстовата идентификация и
всички партньори са подписали
допълнителни
споразумения
към договорите си с касата за
прилагането й. Занапред липсата
на чекиране при хоспитализация
ще е повод касата да не плати
извършената
от
болницата
дейност.
Чекирането
с пръст трае
около половин
минута,
като
ангажимент на
болниците бе
да се снабдят
с достатъчен
брой чекиращи
устройства,
които да поемат
обичайния
поток
от
пациенти.
За
своя
сметка
болниците бяха задължени да си
купят чекиращи устройства на
стойност 286.80 лева всяко, като
някои от по-големите болници са
купили между 50 и 80 устройства.
При чекирането се сканират
точки от пръста, които се шифроват
още в устройствата, на които
полагаме пръста си. Пръстови
отпечатъци няма да се събират и
няма да се съхраняват, каквито
са най-сериозните резерви срещу
този род идентификация.
Все пак са предвидени и
изключения за някои особени
случаи, както и за случаите, в
които пациент категорично откаже
да се чекира с пръст.
Пациентът има право да откаже
чекиране с пръст
При отказ на пациента за
пръстова
идентификация
болницата ще трябва да уведомява
районната здравна каса, която да
изпрати инспектори на място,
които да го убеждават в ползата от
тази мярка и че тя му дава власт
да контролира изразходването на
парите от здравните му вноски.
Ако пациентът все пак не иска да
се чекира с пръст, той ще може да
се регистрира в болницата с ЕГН и
лична карта и дори с персоналния
идентификационен код (ПИК) от
НАП, ако разполага с такъв.
В тестовия период на системата
от юли досега около 300 000 души
са се регистрирали в системата,
а категорично са отказали
приблизително 100 души.
Спешните случаи първо се
приемат, после – регистрират
Хората в критично състояние,
което
налага
незабавна
хоспитализация и лечение, първо
ще бъдат приемани и едва след
това регистрирани.
Това трябва да стане в първия
възможен момент и преди
напускането
на
лечебното
заведение, когато човек отново

полага пръст на чекиращите
устройства.
Деца и хора със специфични
професии няма да се чекират с
пръст
Децата до 14 години и хора със
специфични професии попадат
в изключенията и те няма да се
идентифицират с пръст, а чрез ЕГН
и лична карта. За новородените
бебета, на които още не е издадено
ЕГН, регистрацията ще е по
болничния номер от медицинската
документация.
Хората с увреждания и онези,
които са неспособни да се
справят сами, се представляват от
своите законни представители и
придружители.
Сред хората със специфични
професии,
чийто
епидермис
е увреден и не подлежи на
сканиране, са
работещите
с абразивни
химически
вещества.
По данни
на касата под
3% от хората
страдат
от
такива
увреждания
или пък имат
липсващи
пръсти. Те ще се идентифицират
в болниците и останалите
медицински звена както и досега
с лични карти.
Известие по телефона къде си се
лекувал и колко е платила НЗОК
След пускането на системата ще
заработи и мобилно приложение,
чрез което пациентът може да
проследи каква сума ще плати
НЗОК за лечението му и дори да
спре плащането, ако види, че то се
отнася до процедури, които не са
му извършени, или е за болница, в
която не е стъпвал.
Отделно от това по време
на самия престой в болницата
пациентът също ще може
през мобилното приложение
да докладва за проблем и да
предизвика проверка от страна на
здравната каса.
Догодина системата трябва да
бъде въведена в аптеките и при
личните лекари
През тази година системата ще
бъде внедрена само в болниците,
но през следващата трябва да
бъдат включени и аптеките,
личните лекари, специалистите.
Затова се предвижда възможност
при получаването на лекарства
от аптеката болният да може да
декларира списък с хора, които
имат право да ги получават вместо
него.
Това се прави най-често за болни,
трудно подвижни и възрастни
хора, за които посещението на
аптеката е трудно. Подаването на
списъка може да стане навсякъде,
където системата функционира –
при джипито, лекар-специалист
или директно в аптеката, като
удостовери накрая с полагане на
пръст, че иска тези хора да му
взимат лекарствата.
После при получаването на
медикаментите упълномощените
от него хора ще се чекират със
собствените си пръсти.
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ОБЩИНИ ПОЛУЧАВАТ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ 13 МЛН.
ЛВ. ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА
УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА

Министерският
съвет
одобри
допълнителни трансфери в размер на 13 183
875 лв. по бюджетите на общините.
Средствата са предвидени по бюджета на
МОН за финансово осигуряване на дейности
по модул „Оптимизиране на вътрешната
структура на училищата, детските градини и
самостоятелни общежития“ от националната
програма „Оптимизация на училищната
мрежа“. С тях ще бъдат изплатени
обезщетения за юли и август 2016 г. при
намаляване на числеността на персонала
поради промяна в структурата и състава му,
както и за обезщетения при прекратяване
на трудовите правоотношения на друго
основание. Включени са и обезщетения
на персонала при преструктурирането на
мрежата чрез закриване или преобразуване
на училища, детски градини и общежития.

СПЕШНА ПОМОЩ ДО 30
МИНУТИ ПРЕДВИЖДА
ПРОЕКТ НА МЗ

През пролетта на 2018г. трябва да бъде
завършено строителството на всички нови
ЦСМП в страната. Това предвижда Проект
за подкрепа за развитие на системата за
спешна медицинска помощ, финансиран по
Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020г., по който държавата ни получава
83 597 313 евро безвъзмездно от Европа за
модернизация и преоборудване на спешната
помощ в България. Инвестицията ще бъде
разпределена за 76 изцяло ново строителство
на спешни медицински центрове, 6 за
дострояване на допълнителен етаж или
допълнително крило, 155 за реконструкция
и ремонт на вече съществуващи сгради.
Подготвителният етап на проекта вече е
на приключване и според министъра на
здравеопазването Петър Москов през март
месец трябва да приключат откритите
процедури за фирми, които ще строят или
ремонтират обектите. Инвестицията е
разделена на 27 лота в цялата страна, което
ще позволи проектът да се осъществи с
максимална скорост и ще предотврати
възможността обжалвания в някои от
случаите да забавят реализирането на
целия проект. Освен за строителство и
ремонт, голяма част от парите ще отидат за
преоборудване и закупуване на нова модерна
техника, включително и устройства за
телемедицина и 400 нови линейки, снабдени
с животоспасяваща апаратура. Министър
Москов очаква ремонтите на някои от
филиалите и спешните центрове да завършат
още до края на следващата година. Целта на
огромната инвестиция е всеки български
гражданин да имат достъп до спешна помощ
в рамките на 30 минути.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ПАРИТЕ В ОБРЪЩЕНИЕ
РАСТАТ С 13 %

B ĸpaя нa ceптeмвpи 2016 г. пapитe в
oбpaщeниe ce дocтигнaxa 13 381.9 млн. лeвa.
Зa eднoгoдишeн пepиoд тe ce нapacнaли c
1529.4 млн. лв., или c 12,90 нa cтo, пoĸaзвaт
дaннитe нa Бългapcĸaтa нapoднa бaнĸa.
Πpeз пpeдxoдния eднoгoдишeн пepиoд
(ceптeмвpи 2014 г. - ceптeмвpи 2015 г.)
oтчeтeнoтo нapacтвaнe бeшe пo-ниcĸo,
cъoтвeтнo c 1231.7 млн. лв., или c 11.60%.
Teндeнциятa ĸъм нapacтвaнe нa пapитe
в oбpaщeниe ce зaпaзи и пpeз тpeтoтo
тpимeceчиe нa 2016 г., ĸaтo в cpaвнeниe c
пepиoдa aпpил - юни тeмпът нa нapacтвaнe
ce ycĸopи. Cпpямo ĸpaя нa пpeдxoднoтo
тpимeceчиe пapитe в oбpaщeниe ce
yвeличиxa cъc 724 млн. лв., или c 5.72%,
пpи 4.68% pacтeж пpeз втopoтo тpимeceчиe
нa 2016 г.
Cpeднaтa пo cтoйнocт бaнĸнoтa в
oбpaщeниe в ĸpaя нa тpeтoтo тpимeceчиe
нa 2016 г. възлизa нa 31.83 лeвa. Зa
eднoгoдишeн пepиoд cтoйнocттa ù ce e
пoвишилa c 2.07 лв., или c 6.95% вcлeдcтвиe
нa пo-ycĸopeнoтo нapacтвaнe в пapичнoтo
oбpaщeниe нa в cpaвнeниe c ocтaнaлитe
ĸyпюpи.
Πpeз тpeтoтo тpимeceчиe cpeднaтa пo
cтoйнocт paзмeннa мoнeтa в oбpaщeниe
зa пъpви път oт ĸpaя нa 2009 г. пoвиши
cтoйнocттa cи c 0.01 лв. и в ĸpaя нa ceптeмвpи
дocтигнa 0.14 лeвa. Hapacтвaнeтo e peзyлтaт
oт нaвлизaнeтo в oбpaщeниe нa мoнeтaтa c
нoминaл 2 лв., ĸoятo бeшe eмитиpaнa пpeз
дeĸeмвpи 2015 гoдинa.
Зa пepиoдa юли - ceптeмвpи 2016 г. в
Haциoнaлния цeнтъp зa aнaлиз нa БHБ
ca зaдъpжaни oбщo 252 бpoя нeиcтинcĸи
бългapcĸи бaнĸнoти, oт ĸoитo 248 бpoя
ca циpĸyлиpaли в пapичнoтo oбpaщeниe.
Cпpямo втopoтo тpимeceчиe нa нacтoящaтa
гoдинa зaдъpжaнитe тaĸивa бългapcĸи
бaнĸнoти ca c 49 бpoя пoвeчe. Haй -мнoгo
фaлшиви бaнĸнoти ca c нoминaл 20 лeвa.

ЗАПЛАТИТЕ НИ 10 ПЪТИ ПОНИСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ

Р а з л и кат а
м е ж д у
заплащането
на труда в
България и
в повечето
от
новите
членки
на
ЕС в номинално изражение е 50-80%, а
спрямо останалите страни в съюза е от 3
до 10 пъти.
Това показва анализ на Любен Томев,
директор на ИССИ на КНСБ.
От изследването става ясно, че България
е сред шестте страни, в които добивната
промишленост е с най-голямо
значение за икономиката и заетостта.
Средната работна заплата в сектора у
нас е 697 евро. За сравнение – 3889 евро е
заплатата в този бранш в Испания.
Средната заплата в добива на въглища у
нас е 828 евро, при добива на нефт и газ
– 475 евро, при метални руди – 815 евро,
460 евро е средната заплата при добива на
неметални руди и суровини.
В България заетите в добивната
промишленост са 28 000, най-голяма част
– в хранителния сектор.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

М. НОЕМВРИ

До 10-ти ноември:
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 ноември:
ЗДДС
1.
Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за
данъчния период - месец октомври.
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 октомври.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат
декларации - пристигания/изпращания за месец
октомври 2016 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление
за неподаване на месечни декларации за октомври 2016
г.
До 15-ти ноември:
ЗКПО
1.
Месечните авансови вноски за ноември 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 октомври
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 октомври
До 20-ти ноември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат
декларации - пристигания/изпращания за месец
октомври 2016 г., за новорегистрираните Интрастат
оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти ноември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък,
удържан през месец октомври 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
октомври, когато пълният размер на начислените от
работодателя доходи от трудово правоотношение за
този месец не е изплатен до 25 ноември.
До 30-ти ноември:
ЗДДФЛ
Дипломатическите представителства на други държави,
които желаят от началото на следващата година да
преустановят внасянето на данък за доходите от трудови
правоотношения, сключени с местни физически лица,
въз основа на направен от тях избор по реда на ЗДДФЛ,
писмено уведомяват компетентната териториална
дирекция на Националната агенция за приходите.
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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

ОДОБРЕНИ СА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОЛЕДНИ ДОБАВКИ КЪМ ПЕНСИИТЕ ЗА
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ДЕКЕМВРИ ЩЕ ПОЛУЧАТ НА 1,2 МИЛИОНА
Облекчаване на процедурите,
намаляване на административната ПЕНСИОНЕРИ
тежест
и
повишаване
на
отговорността
на
общинските
администрации са част от основните
цели на одобрени от правителството
промени в Закона за устройство на
територията. Те ще бъдат предложени
на Народното събрание за приемане.
С поправките ще се повиши
административният контрол на
общинските администрации, както и
отговорността на неправителствения
сектор, представен от проектантските
браншови
организации
на
архитектите и инженерите, както и от
регистрираните фирми - консултанти
в процесите на инвестиционното
проектиране и строителството.
Съществено
изменение
се
предвижда при категоризирането на
строежите. Първите три категории
се обединяват в една, която ще е с еднакви изисквания по отношение
на оценката на съответствието, строителния надзор, въвеждането в
експлоатация и административния контрол. Следващите три категории
стават втора, трета и четвърта със съответните изисквания към тях.
Въвежда се изискване за поддържане на публични регистри от
съответните администрации и публикуване на интернет страниците
им на одобрени проекти на устройствени планове. Това се прави във
връзка с изискването за осигуряване на публичност и достъпност до
актове и устройствени планове, издавани и одобрявани от министъра на
регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
В преходните и заключителни разпоредби на закона е предложен
ред за довършване по досегашния ред на започнали производства по
изработване и одобряване на устройствени планове и на производства
по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за
строеж.

ЗАПОЧНА ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ
ЗА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА“
З а п о ч н а
процедурата
за
набиране
на
кандидати
за
работа
по
програма „Старт
на
кариерата“,
която
се
реализира
от
Министерството
на
труда
и
социалната
политика
и
А ге н ц и я т а
по
заетостта.
Инициативата
дава възможност
на млади висшисти (до 29 години) да работят 9 месеца през 2017 г. в
министерства, агенции, областни и общински администрации и да
натрупат трудов стаж и опит в своята специалност.
По програмата са обявени 2208 работни места. 1494 са в министерства,
институции и техните агенции и териториални поделения, 55 са за
областни управи и 659 за общински администрации. Диапазонът на
търсените от работодателите специалисти е обширен. Търсят се младежи,
завършили специалности от областта на социалните, стопански и
правни науки, както и информатика, компютърни системи и технологии,
комуникационна и компютърна техника, инженерни специалности.
Работни места има и за специалисти в сферата на аграрните науки и
ветеринарната медицина.
Желаещите могат да подават документите си в бюрата по труда от 24
октомври до 18 ноември. Условието за участие е тяхното образование
и квалификация да съответстват на изискванията на заявените работни
места по програмата.
Пълният списък на обявените работни места по процедурата, условията
и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на
интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&lang=
&I=250 и на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg/).

Коледна
добавка
към
пенсиите за декември ще
получат над 1,2 милиона
пенсионери
Правителството
одобри
отпускането на 50 млн. лв.
за еднократно изплащане
на допълнителни суми към
пенсии за месец декември 2016
г. Средствата са осигурени за
сметка на преструктуриране
на разходите по централния бюджет.
Добавка от 40 лв. ще получат пенсионерите, на които пенсията
или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към
тях, за месец декември 2016 г. е в размер до 300 лв. включително,
колкото е размерът на линията на бедност за тази година. По този
начин ще бъдат подпомогнати около 1 210 000 души.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 14.11.2016 г.

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

Учител детска градина

Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
- 213 МЕСТА
Шивачи на мъжко/дамско облекло Средно, Основно образование
32
Шивачи
37
Основно образование
Гладачи
24
Основно образование
Шивачи на обувки
3
Средно, Основно образование
Чистач производствени
2
Начално, Основно образование
11
1
1
1
4
2
6
3
1
3
1
1
2
19
2
20
10
1
2
7
1
8
5
2
1

помещения
Работници, сглобяване на детайли
Пазач
Контрльор качество
Деловодител
Работници спомагателни
дейности
Общи работници
Кроячи
Чистач/хигиенист
Домакин на стол
Машинни оператори, шиене
Отговорник спомагателни
дейности
Технически секретар
Работници консервиране
Машинен опер.обувно
производство
Работници,консервиране на
зелененчуци
Производители на обувки ръчна
работа
Продавач-консултант
Майстор, тестени изделия
Крояч на кожи
Монтьори на обувки
Технически сътрудник
Отговорник промишлено
производство
Гладачи, ютия
Опаковчици
Домакин сграда

Основно образование
Средно образование
Средно образование
Средно образование
Основно образование
Начално, основно образование
Средно, основно образование
Основно образование
Средно образование
Средно, Основно образование
Средно образование, котли с
високо налягане
Средно образование
Средно образование
Средно, Основно образование
Основно, начално образование
Основно образование
Средно образование
Средно, Основно образование
Основно образование
Основно образование
Средно образование
Средно, основно образование
Основно образование
Начално, основно образование
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

