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СЪОБЩЕНИЕ 

 
 На 4 и 5 септември 2019 г., в хотел „Нове“, гр. Свищов се проведе двудневен 
съвместен форум по проект „Стимулиране и повишаване на заетостта и 
трансграничната мобилност в трансграничния регион”, e-MS code: ROBG-175, 
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в 
рамките на Програма INTERREG V-А Румъния – България, който Община Белене 
изпълнява съвместно с Университет „Овидиус“ в гр. Констанца, Румъния. 

На форума присъстваха представители на Стопанска академия „Д.А. Ценов“, 

Община Свищов, експерт общинска собственост в Община Белене, безработни лица, 

неправителствени организации, местен бизнес, представители на бюрото по труда в гр. 

Свищов, екипите в проекта на Водещия партньор и Партньор 2 – Университет „Овидиус“ 

– гр. Констанца, Румъния.   
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За лектор на форума беше поканен г-н Ивайло Асенов. Дискутиране бяха 

следните теми: 

1. Възможности за стартиране и развитие на бизнес чрез финансиране от ЕС, 

откриване на възможности чрез Европейски програми за финансиране на 

бизнес проекти в България за периода 2014-2020 г. Той запозна аудиторията с 

някои от основните  програми, които предлагат немалки възможности за 

финансиране, а именно: Програмата за развитие на селските райони, 

Програма за морско дело и рибарство, ОП “Иновации и 

конкурентоспособност“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“. 

2. Добри практики и основни насоки при стартиране и развитие на бизнес и 

подготовка на проект – съвети от практиката (представяне на финансирани 

проекти по европейски програми). 

3. Търсене, наемане и обучаване на персонала в предприятието, подготовка и 

управление на проект във връзка с дейността, как да се направи обучението 

по практично за нуждите на бизнеса и как да се провеждат стажове и 

практики за младите хора. 

4. Как да се намали административното ограничаване на румънските компании в 

трансграничния регион България и на българските компании в 

трансграничния регион Румъния. 

5. Възможности и инициативи за съвместен бизнес на български и румънски 

компании. 

6. Възможности и инициативи за наемане на румънски граждани в български 

компании и български граждани в румънски компании. 

7. Как да се подобрят публичните услуги на местните администрации, за да 

посрещнат нуждите на очакванията от бизнеса. 

Преводач в двата дни на форума от и на румънски език бе г-жа Наталия Димова.      
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След изчерпване на дневния ред форумът беше закрит.  

 

 

Източник: 

Екипът по проекта към 

Община Белене 
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