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Предвижда се адаптиране на учебните програми към пазара на труда

Банков риск
Георги Александров
Управляващите намислили да сплашат
банките с по-голям риск при ситуация,
в която клиент не може да си плаща
ипотеката. Рискът за дадена банка в
такъв случай трябвало да бъде такъв,
че продавайки имота на неплатежоспособния той да бъде освободен от
задължението си, дори и продажната
цена на имота да не покрива сумата за
плащане. Успоредно с появата на идеята брокерите в страната обявиха, че
пазарът на недвижимите имоти се бил
свил рязко и разбил очакванията им за
двуцифрен ръст тази година. Следователно снижават продажната цена и на
ипотекираните имоти. Май излиза, че
ако идеята на управляващите стане реалност наистина банките ще продават
ипотекираните имоти по-евтино и ще
са на загуба. Клиентите им с непосилни
за плащане ипотечни вноски ще остават без имот, но и без задължения, а в
най-изгодна позиция ще бъдат хората
с пари, които купуват въпросния имот
от банката. Изобщо ако не друго, то
поне на определен кръг хора такава една
ситуация им би била повече от изгодна.
Просто едни пари ще преминават под
формата на имот от един човек на друг,
при не чрез директна покупко-продажба,
а посредством банката.

Ентероколитът измества варицелата

„Техника и технологии” подобрява връзките си с бизнеса
Започна работа по проект за сътрудничество на факултета с 10 фирми
Георги Александров

Факултет „Техника
и технологии” – Ямбол започна работа
по проект за повишаване на качеството на обучение чрез
актуализиране на
учебните програми
и тяхното адаптиране към изискванията
на пазара на труда.
Началото на проекта
бе дадено на работна среща в ямболското висше учебно
заведение, на която
присъства ръководството на Факултет
„Техника и технологии”, екипът от преподаватели, които
работят по проекта,
както и 10 фирми –
партньори. Проектът
е финансиран от Европейския социален
фонд и Министерството на образованието и науката и се
казва „Връзката с
бизнеса – устойчива
реализация на инженерите, обучавани
във Факултет „Техника и Технологии”
– Ямбол”.
Първата работна
среща бе открита от
доц. д-р инж. Нели Георгиева – ръководител на проекта. Тя от-

юли. 2 са регистрираните случаи на болни от ротавирусен
ентерит, а по един
случай е регистриран на заболели от
кампилобактериоза, салмонелоза,
марсилска треска и
варицела. Седмица
по-рано на територията на областта
бяха регистрирани
23 случая на заразни
и паразитни заболявания, като само
Кметът на общиболните от варицела на „Тунджа” Георги
бяха 9.
Георгиев се срещна
с председателя на
0887 9298 00
парламентарната комисията по вътрешна
Продава дворно място с две къщи
сигурност и общестс отделни партиди
вен ред народният
за ток и вода - кв. "Каргон",
представител Атанас
ул. "Индже Войвода" 34
Мерджанов и с директора на ОбластЦена: 60 000 лв.
ната дирекция на
МВР комисар Генчо
“АН ЕЛ НАДЗОР” ЕООД-Ямбол
Иванов. Срещата е
предпроектни проучвания,проектиране,
организирана в рестроителен надзор,консултиране и ексзултат на дискусипертизи в електроенергетиката
ята, проведена по
Коректност и Качество
време на обучението
в срок.
на кметовете и кмет8600 Ямбол, тел./факс/: (359 46) 627973
ските наместници с
ул.”Кара Кольо”№1 Тел: 0888 95 08 56
участието на началE-mail: analievv@abv.bg
ника на РУП „Тунджа” главен инспекВиц на броя
тор Марко Бумбаров
и директора на ОбПиян мъж се прибира в 4.30 през нощта,
ластна дирекция „Повлиза в спалнята и почва да буди жена си:
жарна безопасност
-Жено, ставай!
и защита на населеТя: Остави ме, спи ми се…
нието” комисар ЙорТой: Хайде по-бързо ставай, че спечелих
дан Събев, когато са
шестица от тотото!
били обсъдени проТя: Стига бее! Колко е часът? Къде ще
блемите по осигуряходим сега? Вече всичко е затворено – и
ването на по-добър
кръчми и барове…
обществен ред и сиТой: Какви кръчми, какви барове?! Ставай
гурност на жителите
и си заминавай!!!
в населените места

В Ямбол и Стралджа са регистрирани
общо 6 случая на ентероколит през изминалата седмица.
Това показва справката на Дирекция
„Надзор на заразните болести” при
Регионална здравна
инспекция – Ямбол.
Освен тези случаи
още толкова са регистрираните други
заразни и паразитни
заболявания на територията на областта
за периода от 1 до 7

беляза трудностите,
през които е преминал екипът по проекта, докато той стане
реалност и благодари
за отзивчивостта на
партньорите. „Надяваме се, че целите и
задачите, които сме
си поставили в този
проект, ще доведат
до по-добро и по-качествено обучение на
нашите студенти, които са ваши бъдещи
служители”, сподели
тя пред партньорите.
Доц. д-р инж. Нели
Георгиева запозна
представителите на
10-те фирми с целите
на проекта – пови-

шаване качеството
на обучение на студентите чрез подобряване на професионалните им компетенции, създаване
и актуализиране на
учебна документация
за ефективни бакалавърски програми,
пряко работещи с
бизнеса, създаване
на устойчиви връзки между бизнеса и
учебното заведение
за съвместни научно-изследователски
проекти и внедряване
на иновативни техники и технологии,
както и въвеждане на
иновационни методи

на обучение.
Всеки от представителите на фирмите
партньори представи
своята организация,
дейността на фирмата, спецификата
на работа и от какви
кадри се нуждае занапред.
Деканът на факултета доц. д-р инж.
Красимира Георгиева направи кратко
представяне на факултета. Тя презентира историята на
учебното заведение,
дейността и мястото
му в структурата на
Тракийски университет – Стара Загора,

както и ролята му
сред висшите учебни
заведения в страната.
Пред представителите на фирмитепартньори зам.-деканът по учебната
дейност доц. д-р инж.
Таня Пехливанова
представи всяка една
от бакалавърските и
магистърските специалности, които
предлага факултетът, учебните планове и дисциплините,
които се изучават от
студентите. Целта бе
фирмите да се запознаят с възможностите за добро съвместно сътрудничество.
Проектът е с продължителност 16
месеца. Основните
дейности, по които
ще се работи през
това време са маркетингово проучване
на бизнеса, разработване, актуализиране и апробиране на
учебни програми и
документация, организиране на работни
срещи на факултета
с партньорските организации, информираност и публичност
на извършените дейности.

С р е щ а "На кафе" пред областна администрация
на община „Тунджа”.
Кметът Георги Георгиев постави въпроса за подобряване
в още по-значима
степен на полицейското присъствие
в общината, по-доброто количествено
окомплектоване на
полицията с охранителен състав.
Целта на този етап
е да бъде постигната
организация един
полицай да отговаря най-много за две
населени места. Комисар Иванов представи състоянието
на оперативната обстановка в община
„Тунджа” и постигнатото за изминалите
6 месеца на 2013 г.
Народният представител Атанас Мерджанов сподели, че
тези и други важни
проблеми в работата на полицията в
най-пълна степен ще
бъдат решени с подготовката и приемането на новия закон
за МВР.

Протестиращите „на кафе" пред
сградата на областна администрация вчера сутринта към 9 часа
бяха 10 души. Те
бяха приети от областния управител
Николай Пенев, за
да изложат своите
искания. „Ние не
сме оторизирани
от други хора да ги
представляваме.
Всеки, доколкото
мисли, че представлява определена
група граждани изрази мнението си
за обстановката
в страната”, каза
арх. Георги Георгиев. „Ние сме тук, за
да подкрепим протеста на хората в
София - не на тези,
които ходят на малки групи пред НДК
от Благоевград и
Етрополе, а на всички софиянци, които
излизат по централните площади и улици на столицата”,
каза Георгиев. Той

уточни, че исканията
му са „за промяна
на системата”, а „в
Народното събрание да има хора, за
които да можем да
кажем, че са наши
народни представители". Арх. Бумбалов
добави към казаното, че не е съгласен
с работата на новото правителство,
защото „то още в началото” е започнало
„с програми, които
вкарват държавата
в нови задължения”.
На срещата с областния управител

ямболските протестиращи са поискал и д а и ма стая в
областна администрация, където да
могат да се срещат
с медиите и да излагат на спокойствие
идеите за промяна в
страната. Това каза
за „Делник” друг
протестиращ - инж.
Александър Петров.
Според него по този
начин ще „има директна и непрекъсната чуваемост не
само на нас, а на
исканията на всички
хора”.

