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Враца/Видин. В днешното издание на вестник „Конкурент” четем, че частично слънчево
затъмнение е било наблюдавано от врчани. Според учени това е първото частично
затъмнение, видимо от земята през 2011 година. Следващото, което ще може да се
наблюдава от Балканите, ще бъде през далечната 2081 година. „Германия иска наши
работници”, пише на първа страница. Бюрото по труда във Враца набира кандидати за
сезонна и постоянна работа в Германия. Свободните работни места са в сферата на
хотелиерството и ресторантьорството, като се търсят предимно готвачи и сервитьори.
Кандидатите трябва да имат завършено професионално образование или обучение, да
са на възраст до 40 години и да имат познания по немски език. „В Хайредин ще строят
завод за 10 милиона евро”, информира изданието. Съветниците в Хайредин дадоха
съгласието си за провеждане на публичен конкурс за предоставяне на терен с площ от
12 декара за строителството на завод за преработка на риба и рибни продукти. На
сесията е решено цената на имота да не е по-ниска от 24 000 лева, съгласно приета
експертна оценка. Във фабриката е предвидено да бъдат разкрити минимум 100
работни места и запазени за срок от 3 години. „Избраха нов строител на кейовата стена
в Лом”, пише на вътрешните страници. Фирма „Главболгарстрой”, чийто доскорошен
шеф беше екскметът на Враца Войслав Бубев, ще довършва кейовата стена в Лом.
Договорът с предишната фирма беше прекратен през лятото, дни след което като
правителството одобри и отпусна още 4 милиона и 300 хиляди лева за доизграждането
на съоръжението. „Повишиха шеф на Бюро по труда”, е материал на пета страница.
Досегашният шеэ на Бюрото по труда във Видин Камелия Лозанова вече е
заместник-изпълнителен директор на Агенцията по заетостта. Назначението е от 3
януари. Камелия Лозанова, която има 20-годишен опит в системата, оглави трудовата
борса след проведен конкурс миналата година. Преди това дамата е работила като
началник-сектор и началник-отдел във ведомството. радио "Фокус" - Видин
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