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ОБЩИНСКИ НОВИНИ

Уважаеми съграждани,
Настъпването на есента и зимата, и свързаното с тези сезони
застудяване, неминуемо води след себе си до повишаване употребата на
отоплителни и нагревателни уреди, което от своя страна е предпоставка
за нарастване броя на пожарите.
Във връзка със зачестилите пожари на територията на нашата община,
предлагаме на вашето внимание следните инструкции за пожарната
безопасност при работа с отоплителни уреди през есенно-зимния
отоплителен сезон.

Отоплителните уреди – да бъдат на безопасно разстояние от
мебелите, следвайте инструкциите за експлоатация, изключвайте ги
преди да излезете или да легнете да спите, правете ежегодна проверка с
помощта на квалифициран специалист.
Приспособленията на твърдо гориво и камините - използвайте
само качествена дървесина и въглища, уверете се, че огънят от вашата
печка или камина няма да се разпространи извън тях, съхранявайте
леснозапалимите материали на безопасно разстояние от камини и печки,
съхранявайте горивото (дърва и въглища) извън жилищните помещения.
Комините - ежегодното почистване на комина ще намали пожарите
в комините, не складирайте в непосредствена близост до комините
леснозапалими материали, поставяйте на отворите на комините само
стандартни метални розетки.
Пепелта (сгурията) и въглените - почиствайте редовно печките
на твърдо гориво и камините от пепелта и въглените, когато събирате
пепелта и въглените използвайте метален съд или контейнер с подходящ
капак, изхвърляйте пепелта и въглените на отдалечено от сградата
предварително обезопасено място.
Свещите – при временно прекъснато електрозахранване – използвайте
негорими и стабилни свещници, които трудно се преобръщат, не се
разхождайте около запалени свещи – дрехите ви може да се запалят,
винаги загасявайте свещите, когато излизате от стаята или лягате да
спите.
Електрическата инсталация – не претоварвайте електрическата
инсталация, избягвайте употребата на електрически разклонители
и удължители и използвайте само стандартни такива, изключвайте
електрическите уреди, когато не ги използвате, не прокарвайте кабели
и проводници под пътеки, килими и други подобни, подменете всички
наранени или протрити проводници.
Цигарите – никога не пушете в леглото, ако ще си лягате, не запалвайте
цигара, не оставяйте незагасени цигарите, дръжте кибрити, запалки,
цигари далеч от децата, тръскайте пепелта от цигарите в пепелниците, а
не в кошчето за боклук.
За по-добра защита на вас и на семействата ви препоръчваме
използването на димни детектори - устройство, захранващо се с батерии,
което при наличието на дим в помещението алармира със звукова сирена.
Те се разполагат на тавана или в краен случай на горната част на стените.
Тези детектори са най-доброто средство за своевременна сигнализация
и за откриване на пожара в най-ранната му фаза.

При пожар или авария позвънете на тел. 112.

ПОЛОЖИТЕЛЕН ПРИРАСТ В ОБЩИНА
ГЪРМЕН ЗА 2014 ГОДИНА

За изминалата 2014 година
община Гърмен е с положителен
прираст.
Това показват данните от
регистрите
по
гражданско
състояние/актове за раждане и
смърт/.
Родените през 2014 г. в
общината са 216 броя, като 8
броя от тях са родени в чужбина.
Починалите лица през 2014
година в общината са 151 лица,

като 4 лица са починали в чужбина.
По населени места прираста е различен, това се вижда от таблицата.
Сключените граждански бракове в общината са 59 на брой, като 12 броя
от тях са сключени в чужбина.
Населено място Раждане
Граждански
Смърт
брак
Гърмен
45
23
17
Балдево
0
0
5
Горно Дряново 13
1
11
Лещен
0
1
0
Дебрен
35
13
15
Долно Дряново 18
6
16
Дъбница
19
2
15
Ковачевица
0
0
0
Крушево
0
0
1
Марчево
0
0
3
Огняново
22
5
22
Ореше
0
0
3
Осиково
3
1
12
Рибново
49
6
20
Скребатно
2
0
4
Хвостяне
10
1
7
ОБЩО ЗА
216
59
151
ОБЩИНАТА

АПЕЛ ЗА ПОМОЩ
Уважаеми съграждани,
В рамките на 2 седмици се налага да се обърна към вас отново, с апел
за помощ на наши съграждани.
Както ви е известно, на 20 януари 2015 г. през нощта, пожар изпепели
три къщи в село Балдево, а четвъртата, чийто покрив изгоря, е пред
срутване от многото вода, с която е обливана за да се спаси.
Нека в този тежък момент да помогнем на пострадалите семейства с
каквото можем.
Банковите им сметки за оказване на помощ са:
-Борис Иванов Гюрнев - IBAN: BG44 BPBI 7942 1084 8503 01
-Марийка Димитрова Гюрнева - IBAN: BG38 STSA 9300 0016 8497 61
-Стоил Борисов Толев - IBAN: BG84 STSA 9300 0016 8875 39
-Сийка Иванова Джупанова - IBAN: BG26 CRBA 9898 1400 0421 05
Предварително благодаря на всички, които ще се отзоват и ще подкрепят
пострадалите семейства.
С уважение,
МИНКА КАПИТАНОВА
Кмет на община Гърмен
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ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

1. КОИ СМЕ НИЕ?
Националната потребителна кооперация на слепите в България /НПКСБ/ е
специализирана социална институция, създадена през 1945 г. Тя е уникална
по своята структура, единствена в страната, и има свои аналози само в най
– развитите европейски държави. Към 31 декември 2013 г. в кооперацията
членуват 2414 член-кооператори от цялата страна.
2. КАКВИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ РАЗВИВА КООПЕРАЦИЯТА?
- трудоустроява член-кооператори на щатни бройки с цел пенсиониране
и материално стимулиране;
- предоставя целеви и еднократни социални помощи в пари и/или в
натура;
- предоставя помощи в натура на член-кооператори, които имат деца в
училище или доучилищна възраст;
- предоставя месечни стипендии на студенти и учащи в масови училища;
- предоставя социални услуги с частично заплащане на някои от тях,
съобразно нормативната уредба.
3. КАКЪВ Е ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА КООПЕРАЦИЯТА?
- развива дейности за защита и социална рехабилитация във всичките й
форми за интеграция на членовете си;
- търговия на едро и дребно с доставени или произведени от кооперацията
всякакъв вид стоки в страната и чужбина.
4. КАК МОЖЕТЕ ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА НПКСБ?
Кооперацията е открита за членуване на граждани с намалена
работоспособност:
- над 90% по отношение на зрението;
- над 71% по отношение на зрението, които имат и други тежки хронични
заболявания. Кръгът от заболявания се определя от Управителния съвет по
списък, съгласуван с органите на здравеопазването.
5. КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА МИ НЕОБХОДИМИ, ЗА ДА СТАНА
ЧЛЕН-КООПЕРАТОР?
1. Заявление за членство – по образец;
2. Копие на експертното решение на ТЕЛК;
3. Анкетна карта на член-кооператор – по образец;
4. Декларация за представителство – по образец;
5. Медицинско удостоверение за допълнително заболяване/прилага се
само за лица с трайно намалена работоспособност между 71% и 90%/.
6. Копие на лична карта.
7. Разпореждане на НОИ за вида и размера на пенсия на лицето;
8. Декларация от лицето, че няма трудов стаж, издадена трудова книжка
и регистрирана фирма.
В случай, че желаете да бъдете трудоустроен/а, приложете и документите,
посочени в т. 6, т. 7 и т. 8.
За повече информация, относно дейностите и члнуването в НПКСБ,
можете да се свържете с нас на тел.: 920 20 53, e-mail: npksb2001@yahoo.
com, www.npksb.com, 1309 София, бул. „Вардар” 71, ет. 2

НАП отложи данъчните декларации без е-подпис
Националната агенция по приходите (НАП)
съобщи, че услугата за подаване на годишната
декларация за облагане на доходите на
физическите лица по електронен път, но без
електронен подпис, ще бъде въведена на 15
януари.
Първоначално бе обявено, че услугата е
активна от началото на годината.
Със системата обаче има проблеми и затова
новата услуга засега е спряна.
За подаването на данъчна декларация онлайн без електронен подпис
е необходим персонален идентификационен код (ПИК), който се издава
безплатно в офиса на НАП по постоянен адрес.
Освен да декларират доходите си с ПИК гражданите могат да проверяват
в интернет върху каква сума се осигуряват, да получат информация за
пенсионния фонд за втора пенсия и натрупаните суми по партидата си,
както и да проследят какъв трудов договор е декларирал пред НАП техният
работодател.
Чрез ПИК клиентите на приходната агенция могат да поискат и издаването
на документ, като например удостоверение за липса на задължения, да
проверят какви са задълженията им към бюджета, както и какви плащания са
направили.

СУШЕНЕТО НА ИЗПРАНИТЕ ДРЕХИ ВКЪЩИ E ОПАСНО
ЗА ЗДРАВЕТО

Сушенето на изпраните дрехи вкъщи може да предизвика сериозни здравни
проблеми, предупреждават британски учени. Мокрото пране позволява на
опасни спори да се раз- множават у дома. Дрехите по радиаторите повишават
влагата на въздуха с 30 процента. Това пък е идеалната среда за виреене на
опасни организми. Специалистите предупреждават за опасността от спорите
на Asperigillus fumigatus. Те предизвикват гъбичната инфекция аспергилоза,
която засяга дихателната система. Началните оплаквания са кашлица, задух
и втрисане. По-късно към тях се прибавят храчки с кървави жилки, обща
слабост, висока температура и загуба на тегло. Заболяването постепенно
се обостря. Във Великобритания се наблюдава рязък скок на случаите на
това заболяване, обясни проф. Дейвид Денинг от Националния център по
аспергилоаза в Манчестър. Той препоръчва да не се суши прането вкъщи,
защото влажните дрехи съдържат около 2 литра вода, която се изпарява в
помещенията. Повечето хора имат достатъчно силна имунна система, за да
се преборят с аспергилите, които се развиват във влажна среда. Но хората
с по-слаба защита на организма са особено уязвими. Под риск попадат и
астматиците. Аспергилозата може да им причини фатални увреждания на
белите дробове. Специалистите съветват прането да се суши или в машини
за сушене, или навън, но в никакъв случай в помещения, в които спим или се
храним

РЕГИСТРИРАМЕ ФИРМА ЗА 1 ЕВРО
НАВСЯКЪДЕ В ЕС
Българите вече ще могат
да регистрират фирма
за 1 евро във всяка
точка на ЕС, обясниха
наши евродепутати. В
Комисията в Брюксел
работят по новата
директива, която ще
бъде приета в края
на тази година и ще
влезе в сила вероятно
от началото на 2016
г. По този начин
европейското ЕООД ще
може да се регистрира с капитал от 1 евро, документите ще се изготвят
за 3 работни дни, а административната тежест и необходимостта от
пътуване ще отпаднат. Парите за регистрация на фирма, която да
оперира в целия ЕС, ще намалеят значително, а бизнесът ще бъде
улеснен, уверяват родните ни пратеници в Европарламента. Начин
за подобно регистриране ще се търси и за фондации на територията
на Общността. Пред 2016 година ще се задейства и създаването на
Европейска прокуратура. Новият орган ще работи за намаляването
на данъчните измами

Затягат се правилата за возене на
бебета в автомобилите

Кабинетът прие промени в Закона за движение по пътищата, с
които се въвеждат нови изисквания към системите за безопасността
на децата в превозните средства.
Родителите вече ще бъдат задължени да возят децата си, поставени
в посока обратна на движението, докато те не навършат година и
три месеца. В момента бебетата се возят в кошчета, монтирани в
автомобилите в положение, при което гледат назад, до навършването
на 9 месеца.
С днешното решение българското законодателство, свързано със
системите за обезопасяване на деца в моторните превозни средства
се привежда в съответствие с европейското.
Освен това с промяната се включва изпитване на различните системи
за обезопасяване и при страничен удар. Досега те са изпитвани само
при челен удар и удар отзад. От кабинета изтъкват, че новото правило
ще доведе до повишаване на безопасността на системите, тъй като
голям процент от катастрофите включват страничен удар.
Изпитванията ще се правят и с нов вид манекен, който представлява
по-добре детското тяло и увеличава надеждността на получените
резултати. Освен на данните за нараняване на гръдния кош, анализ
ще се прави и на нараняванията на главата и врата.

ОТ 20 ЯНУАРИ НЯКОИ ОТ АВТОМОБИЛИТЕ НА
КАТ ЩЕ БЪДАТ ОБОРУДВАНИ С КАМЕРИ
От
20
януари някои от
автомобилите
на
КАТ
ще
бъдат
оборудвани с три
камери, за да следят
за реда на пътя. За
цялата страна те
ще бъдат 120 коли.
На служителите ще
им бъдат поставени
и
микрофони.
Началникът на „Пътна полиция” обяви, че безконтролните спирания
без наличието на видео заснемане са забранени. „Способите за
контрол са чрез мобилните камери, без да се спират водачите по
метода на широкообхватния контрол и в рамките на следващите
няколко седмици ще се измени заповедта и автомобилите вече ще се
спират”.
Колите ще бъдат снабдени със специална лепенка, от която да
става ясно, че автомобилът на КАТ разполага с видео наблюдение.
Водачът обаче няма да бъде заснеман.

НОВИНИ
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ТОКЪТ ПОСКЪПВА ОТ АПРИЛ ИЛИ ЮНИ

Цената на тока ще се повиши от
април или юни тази година. Това
заяви председателят на Държавната
комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР). „Покачването
на цената на тока не е единственият
начин да се запълни дупката в НЕК.
Сега не предстои поскъпване на тока
от януари месец. „Повишаването
на цената зависи от реформите в
сектора. Ако нещата останат така,
ще има увеличение, но не може да се
каже с колко. Моделът в момента не
предполага раздвижване на сектора”.

Новото облекчение при
отлага обезщетението

пенсиониране

Обезщетението,
което
работодателят
изплаща
при
пенсиониране
на
служителите си в рамките
на няколко заплати, се дава
единствено при напускане
на работното място. Това
уточнение направиха от
инспекцията по труда по
повод запитвания на фирми
и работници.
Причината е, че от 1
януари човек може да се
пенсионира, без да напуска
работа. Преди това беше
необходимо да напусне, дори и само за един ден. Ако се възползва от
новия облекчен ред, служителят ще може да получи обезщетението,
когато реално напусне работа. Няма значение дали това ще стане по
негово желание или при уволнение.
“Обезщетение за придобито право на пенсия се изплаща при
прекратяване на трудовото или служебното правоотношение, а не заради
самото пенсиониране. То се дължи на работник или служител, който е
придобил право на пенсия и е решил да се раздели с работодателя си, дори
да не се пенсионира след това. Право на него имат и работещите, чиито
договори са прекратени, след като те са се пенсионирали без прекъсване
на осигуряването”, обясняват от инспекцията.
Обезщетението за придобито право на пенсия се изплаща само веднъж
от един работодател.
Според Кодекса на труда работодателят дължи две брутни заплати
при пенсиониране на служител. Ако той обаче се е трудил при същия
работодател през последните 10 г. от трудовия си стаж, тогава шефът му
дължи брутното трудово възнаграждение за 6 месеца.
За държавните служители обезщетението за придобито право на
пенсия е в размер 50% от месечната основна заплата към момента на
прекратяване на служебното правоотношение за всяка прослужена година
като държавен служител, но не повече от 10 месечни основни заплати.
Ако чиновникът е работил в една администрация през последните 10
г., той има право на обезщетение в размер на 6 месечни основни заплати,
а когато стажът му е по-малко от 10 г. - на две, ако това е по-благоприятно
за него.

Държавата ще плаща само за един избран от
учителя учебник
Държавата ще плаща само
за един учебник - този, който
учителят ще избере. Не можем
да поставим българския учител
в ситуация, в която да няма
избор. Най-важното, което
трябва да се знае е, че държавата
ще плаща само за един учебник
- този, който учителят ще
избере. Децата ще учат по един
учебник и държавата ще купува
само един учебник, а не всички,

които са на пазара”.
Много е важно какво пише в учебниците и затова следващата важна
стъпка е промяната на учебните програми. По повод предложението
държавата да плаща единния разходен стандарт и за учениците в
частните училища, като сумата бъде приспадана от таксата. Държавата
не бива да дели децата си на държавни и на частни. Всички имат еднакви
права и държавата трябва да ги защитава”. ”Още повече, че Комисията по
дискриминация три пъти се е произнесла по този казус. Финансирането
на децата в частните училища и градини на принципа парите следват
детето, се прилага в Европа много отдавна. Има текстове, които казват, че
частните училища и детски градини няма да имат право да събират такси
за това, което държавата финансира. Това ще означава по-ниски такси и
по-голям достъп до тези училища и детски градини”.

НЗОК ЩЕ ПЛАЩА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАГНОЗИ, А
НЕ ЗА ОТДЕЛНИ ЛЕКАРСТВА
Здравната касата да плаща
не за отделни лекарства, както е
сега, а за цялото медикаментозно
лечение за определено заболяване,
предлага здравният министър.
Според него така разходите на
касата ще намалеят и ще се спре
лобизма в лекарствения сектор.
Идеята е всички лекарства за
дадено заболяване да се покриват
100% от касата и пациентът да
знае, че всичко, което му е нужно,
се финансира. В аптечната мрежа
тези лекарства ще бъдат маркирани
в зелен цвят. Сега освен напълно
платените
медикаменти
к а с а т а
покрива 50%
или 25% от
стойността
на
някои
лекарства
и не е ясно
дали
след
промените
ще
има
само
100%
финансирани
медикаменти,
а
всичко
останало ще
е за сметка на
пациентите.
„Това
е
различен
подход и разказът за лобизма
това хапче на коя фирма е и колко
трябва да бъде платено от фонда,
ще бъде прекратен. Осигурява
се лекарствено лечение на 100%
заплатено от солидарния фонд, но
на заболяването”.
Таван от 5% годишен ръста
на разходите на НЗОК за
лекарства Разходите на НЗОК
за лекарства са отбелязали 40%
ръст през миналата година и
обяви, че това повече не може
да продължава. В най-богатите
държави средногодишният ръст в
разходите за лекарства е 5% и тази
цифра трябва да служи за таван
у нас. Затова министерството
преговаря и е пред подписване
на рамково споразумение с
фармацевтичната
индустрия.
Обсъжда се въвеждането на
големи пакетни споразумения,
а не договарянето на отстъпки
от цената на отделни лекарства.

„Бизнесът не е нито противник,
нито приятел. Необходими са
ясни правила. Когато гледаш
на фармацевтичния бизнес като
на противник, той реагира като
противник и съответно използва
такива механизми, като това да се
изтеглят определени медикаменти,
да се поставят пред свършен
факт цели групи от населението,
нуждаещи се от определен
медикамент. Когато има ясна воля и
за двете страни е ясно, че трябва да
има правила, които от една страна
дават възможност на този бизнес

да се развива, от друга страна
гарантират през представителите
на държавата, че хората ще имат
достъп до тези медикаменти,
това е пътят. През последните
два месеца текат сериозни
разговори и с представителите
на скъпите, нови и иновативни
медикаменти, и с производителите
и дистрибуторите на генеричните
медикаменти. Личните лекари с
бонуси за добри резултати
Ще
бъде
разработена
национална
програма
за
бонификация на добрите резултати
на личните лекари, като в момента
се разработва система от критерии,
на базата на които джипитата
ще бъдат оценявани в края на
годината.
Според
министъра
работата на личните лекари
трябва да бъде насочена към
излекуване на пациентите, а не към
регистрацията на заболяванията.

ЛЕКАРСТВАТА БЕЗ РЕЦЕПТА ЩЕ ПОСКЪПВАТ С
ПРОЦЕНТА НА ИНФЛАЦИЯТА
Правителството удължи с една
година – до края на 2015 г., срока,
в който цените на лекарствените
продукти,
отпускани
без
лекарско предписание, ще могат
да се увеличават само с процента
на статистически отчетената
инфлация за периода на действие
от последната регистрирана
цена. Това предвижда промяна, с
която беше изменена Наредбата
за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране
на цените на лекарствените
продукти.
Мярката
има
социален ефект и ще доведе до ограничаване увеличението на цените на
масовите лекарствени продукти в разгара на зимния сезон. Създава се
прогнозируемост и стабилност по отношение на разходите за най-често
използваните от българските домакинства лекарствени продукти.
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Одобрен проект по ПРОГРМА „КЛИО“ в С 13 млн. лева от бюджета стартира
община Гърмен
услугата “Личен асистент” през 2015 г.
Услугата помага на хората с увреждания да получат реална
подкрепа в домашна среда

Със Заповед № РД-01-939 от 23.12.2014 г. на Заместник министърпредседателя по демографската и социална политика и Министъра на
труда и социалната политика се одобри проект на Община Гърмен по
програма „Клио” за 2015 г. Одобрени за субсидирана заетост са 4 лица
за период от 6 месеца, както следва:
2 лица в дейност „Екскурзоводско обслужване“
2 лица в дейност „Облагородяване и поддръжка“
Община Гърмен има ангажимент за запазване на заетостта след
периода на субсидиране на четирите лица за 6 месеца.
Разпределението на одобрените по проекта бройки е за следните
обекти в община Гърмен:
2 лица, ще осъществяват своята дейност на обект Праисторическо и
тракийско светилище в м. „Градище” - с. Долно Дряново;
2 лица ще осъществяват своята дейност на обект «Късно-античен
град „Никополис ад Нестум” - с. Гърмен.
Лицата, които ще бъдат наети по програмата са продължително
безработни, до 29 годишна възраст (2 лица) и над 50 годишна възраст
(2 лица).
Целта на проекта е опазване на богатото културно наследство
на територията на община Гърмен, осигуряване на качествено
обслужване на посетителите на обектите „Праисторическо и тракийско
Светилище в м. „Градище“ – село Долно Дряново и «Късно-античен
град „Никополис ад Нестум” - с. Гърмен, надеждно им опазване и
поддръжка, както и облагородяване и поддръжка на зелените зони в и
около тях.
Не по-маловажно е и осигуряване на заетост за 4 лица,
продължително безработни, на пълно работно време за срок от 6
месеца по време на програмата и още 6 месеца след периода на
субсидиране; разкриването на 4 специализирани и неспециализирани
работни места; мотивиране на лицата, включени в нашата програма,
за трудова реализация и заработване на трудови възнаграждения в
бъдеще; повишаване конкурентноспособността на лица от целевите
групи и тяхната социална интеграция;
Одобреното финансиране по Програма „Клио” за община Гърмен е
11647,92 лв.

С постановление
№4 от 15.01.2015
г, 13 млн. лв.
бяха
осигурени
по
бюджета
на
Министерството на
труда и социалната
политика за 2015 г.,
за да бъде обезпечено
финансирането на
социалната услуга
„Личен
асистент”
до стартирането на
новите
операции
по
Оперативна
програма „Развитие
на
човешките

ресурси” 2014-2020 г.
Това решиха министрите по време на днешното заседание на Министерския
съвет. Средствата ще бъдат предоставяни на общините чрез Агенцията за
социално подпомагане, допълват от правителствената пресслужба.
Парите ще бъдат отпускани за подпомагане на хората, за които е извършена
социалната оценка по проекта „Подкрепа за достоен живот”, финансирана
от ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.
Потребители на услугата са хора с 90 и над 90 на сто трайно намалена
работоспособност с определена чужда помощ, лица с по-нисък процент
на трайно увреждане, но с установена невъзможност за самостоятелно
обслужване, деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и
степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над
50 на сто степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда
помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване.
Приносът на предоставяната услуга „Личен асистент” е от особена
важност за подобряване качеството на живот на хората с увреждания,
включително и деца, които се нуждаят от постоянна грижа в ежедневието
си.
Социалната услуга дава възможност хора от всички общини на
територията на страната, включително и на живеещите в отдалечени и
малки населени места, в които предоставянето на социални услуги е поограничено, да получат реална подкрепа в домашна среда.

ИНФОРМАЦИЯ
За свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 05.01.2015 г.
Дирекция „Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
Телефон за връзка: 0751/61261

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1
Педагогически съветник
Висше образование
1
Начален учител
Висше образование
1
Възпитател
Висше образование
1
Специалист
Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 51 МЕСТА
26
Шивачи
Основно образование
10
Шивачи
Средно образование
7
Шивачи, обувно производство
Средно образование
5
Общи работници
Средно, основно образование
2
Работници, вентилационни и газови
Средно техническо образование, 2 год.
измервания
трудов стаж
2
Електро-механо-шлосери
Средно специално образование
3
Механошлосери
Средно образование
10
Работници, извозване и доставка
Основно образование
15
Майстори миньори
Средно специално образование, 5 год.
трудов стаж
20
Майстори миньори, механизация
Средно специално образование, 5 год.
трудов стаж
3
Международни шофьори
Средно образование
1
Шофьор на автобус
Средно, 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

