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Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

Стоян Петков  /ст.специалист ЕМЕ/ и Диана Костова /гл.експерт  ЕМЕ/ от Дирекция „Туризъм, 
еврофондове, международна сътрудничество, екология” отчитат дейността по трансграничния 
проект „Повишаване конкурентоспособността на хората в предпенсионна възраст чрез подобряване 
на тяхната квалификация и образование” и проекта „Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите 
групи от Община Балчик”” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 
                                                                                                                                       Фото: Юлита ХРИСТОВА

Пресконференция за отчитане 
на трансграничен проект 

България - Румъния Приключи проект  „Повишаване конкурентоспособността на 
хората в предпенсионна възраст чрез подобряване  на тяхна-
та квалификация и образование“ (“Advanced Competitiveness 

Through Improvement, Vision and Education”)

 На 25 януари 2019 г. се проведе заключителна пресконфе-
ренция по проект „Повишаване конкурентоспособността на 
хората в предпенсионна възраст чрез подобряване  на тяхна-
та квалификация и образование“ (“Advanced Competitiveness 
Through Improvement, Vision and Education”).  Събитието се 
състоя в залата на Общинска администрация, град Балчик. 
 Проектът се реализира в партньорство с общините Тузла 
/Tuzla/, Аджиджеа /Agigea/ и Компана /Cumpana/ - окръг Кон-
станца – Румъния, като водещ партньор е община Тузла.
 С изпълнението му се постигна поставената обща цел, 
която е да се промени отношението към възрастните хора в ЕС и 
подпомагане задържането им на пазара на труда, което им оси-
гурява по-здравословен, по-продуктивен и по-активен живот. 
Целевата група бяха хора в предпенсионна и пенсионна възраст 
между 55 и 70 години, работодатели, местни, регионални и на-
ционални публични органи и неправителствени организации.
 По време на проект „Повишаване   конкурентоспо-
собността на хората в предпенсионна възраст чрез подобря-
ване  на тяхната квалификация и образование“ (“Advanced 
Competitiveness Through Improvement, Vision and Education”) 
се проведоха 7 обучения за длъжностите Пекар, Водопроводчик, 
Администратор, Охранител, Детегледач, както и  компютърно 
обучение за начинаещи и езиково обучение по английски, ита-
лиански, испански и  немски език. 
 Създадена бе онлайн платформа на проекта, в която се 
публикува информация за реализираните проектни дейности. 
 По време на изпълнението на проекта се подписа спо-
разумение за заетост и сътрудничество, съвместно с областните 
агенции за заетост от Румъния и България. Краят на декември 
2018г. се организира Трудова борса, която даде възможност да се 
срещната търсещите и предлагащите работа от двете страни. 
 Бенефицитентите по проекта изготвиха стратегия за уве-
личаване на заетостта на възрастни хора - CB Strategy. Страте-
гията поставя за обсъждане деликатни и важни въпроси, като 
възрастовата дискриминация в ЕС, работната сила, иновативни 
мерки, като обучение за чувствителност за работодатели относ-
но потребностите и квалификацията на по-възрастните.
  Проект „Повишаване конкурентоспособността на хо-
рата в предпенсионна възраст чрез подобряване  на тяхната 
квалификация и образование“ (“Advanced Competitiveness 
Through Improvement, Vision and Education”) е на обща стой-
ност на проекта – 446 981,32 EUR, за Община Балчик – 135 
798,00 EUR или 265 593,73 лв. и е с продължителност 18 месеца.

Пресконференция за отчитане дейността по изпълнените проекти :”Повишаване 
конкурентоспособността на хората в предпенсионна възраст чрез подобряване на тяхната 
квалификация и образование” и „ „Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите групи от Община 
Балчик”25 януари 2019 г. в заседателната зала на Община Балчик.          Фото: Юлита ХРИСТОВА.

МОЛБА КЪМ ЗНАЕЩИТЕ
Във връзка с преиздава-
не на книгата “Кървавата 
бразда на Добруджа”, ав-
торът на книгата
Радостин Мирков и Фон-
дация “Вигория” се обръ-
щат с молба да изпратите 
на този електронен
адрес: maria_hr_nik@
yahoo.com  
снимка ( една или някол-
ко) на паметната плоча с 
имена на добруджанци, 

жертви на румънските
репресии през 1916-1918 
г. и следната информация:
– кога е открита плочата;
– колко имена са изписа-
ни на нея;
– как е финансирано по-
ставянето ѝ – от частни 
лица-наследници, общи-
ната или отделни спон-
сори.
До сега откритите от нас 
селища с поставени па-

метни плочи са:
с.Гурково, гр.Балчик, гр. 
Шабла, гр.Каварна, гр. 
Тервел,
с. Житен,  с. Победа, с. 
Божурово, с. Езерец, с. 
Сноп, с. Красен,
с. Преселенци, с. Попгри-
горово, с. Граничар, с. 
Дуранкулак,
гр. Тутракан, с. Дропла, с. 
Кранево, с. Карапелит
Получени са вече снимки 

от: с.Житен, с. Сноп, с. 
Красен, с. Божурово, с. 
Дропла
Ако знаете и други сели-
ща, в които са поставени 
такива плочи и не при-
състват в списъка, 
моля да ни информирате.
Благодаря предварител-
но,

Мария Добрева,
председател на Фонда-

ция “Вигория”


