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И нас не отмина
Новин

тази тревожна новина,
че главоломно расте броят на откраднатите коли у нас. И докато по-рано се крадяха изключително скъпите
нови автомобили, то сега крадците
не правят разлика – лесно и без усилия те извършват кражби на всякакъв
вид и от всякакъв клас – от луксозни
нови до най-обикновени коли. Едни се
препродават, други се разфасоват, от
което печалбите също са значителни. Констатациите са, че за лесните
кражби помага липсата на така наречените стикери, които МВР при правителството на ГЕРБ, с подкрепата на
КФН и някои застрахователи премахна. Ето защо сега отново трябва много
сериозно да се постави и да се разреши този тежък проблем. Редакцията
на в. „Застраховател прес“ има готовност да се включи най-активно!
Петър Андасаров, директор на в.
„Застраховател прес“

Доверен сервиз на застрахователните компании
„Амарант 2003“ ООД спечели проект „По-добра
работна среда за по-ефективен труд“ по договор
ESF-2303-06-11016 – финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на
Европейския съюз, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03
– Безопасен труд. Чрез изпълнението на дейностите по проекта фирмата цели развитие на
потенциала на работна сила и засилване на ангажираността към поддържането на стандартите
за безопасен труд. Така качеството на работа на
„Амарант“ ще се подобри и ще удовлетвори очакванията на големи партньори като застрахователните компании.
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
„Амарант 2003“ ООД носи цялата отговорност
за съдържанието на настоящия документ и при
никакви обстоятелства не може да се приеме
като официална позиция на Европейския съюз
или Агенция по заетостта.”
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