
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Проект с договор № BG05M9OP001-1.023-0002-С01 

“Подпомагане на стартиращи предприемачи в Северозападен район” 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА 200 

БЕЗРАБОТНИ ДО 29 ГОД. ВКЛ. И НАД 29 ГОД. ПО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ И СТАРТИРАНЕ 

НА СОБСТВЕН БИЗНЕС 
 

На 4 юли 2018 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Областна администрация 

Ловеч се състоя информационна среща. Тази среща е част от мотивационна 

кампания за представяне на възможности за обучение на бъдещи предприемачи 

от Северозападен район за планиране. Дейностите са част от проекта 

“Подпомагане на стартиращи предприемачи в Северозападен район”, по 

договор № BG05M9OP001-1.023-0002-С01, финансиран по процедура 

BG05M9OP001-1.023 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Екипът на 

проекта бе представен от неговия ръководител Пенка Петрова - управител на 

„Медико Инженеринг“ ООД и от партньорите от ИЮ Консулт, представлявани 

от Росица Филева. 

В област Ловеч предстои да бъдат обучени в предприемачески знания и умения 

200 безработни. Разпределението по групи е както следва: 

 гр. Ловеч - 6 групи * 10 човека /5 групи безработни над 29 години и 1 група 

безработни до 29 години/;  

 гр. Луковит - 12 групи * 10 човека /11 групи безработни над 29 години и 1 

група безработни до 29 години/;  

 с. Румянцево - 1 група * 10 човека /безработни над 29 години/;  

 с. Дерманци - 1 група * 10 човека /безработни над 29 години/. 

 

В информационната среща взеха участие представители на Областна 

администрация, общините Ловеч и Луковит, на ДРСЗ-Ловеч, Бюрото по труда 

в Ловеч, на Техническия колеж-Ловеч, ръководителя на ОИЦ, 

неправителствени организации, работещи с младежи, потенциални 

бенефициенти, регистрирани в Бюрото по труда в Ловеч и Луковит и местни 

медии. 

Ръководителят на проекта Пенка Петрова направи подробна презентация за 
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целите и дейностите, които ще бъдат реализирани по него. Всички участници в 

срещата получиха и информационни брошури по проекта. 

В дискусията по време на информационната среща участниците направиха 

предложения за успешната реализация на проекта и необходимите 

партньорства между „Медико инженеринг“ ООД, местната власт и бюрата по 

труда. Присъстващите безработни младежи се интересуваха от характера и 

организацията на обучението, както и възможностите за финансиране на 

стартиращ бизнес. Срещата завърши с кетъринг. 

 

За повече информация:  

тел: +359 899 834649 - г-жа Пенка Петрова  

e-mail: senreg2020@gmail.com 

 


