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Проект BG05M9OP0011.011 - 0002 „Постигане на устойчива и качествена заетост 

посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на 

пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори” 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  

 

Водена от своята загриженост поради все по-сериозния недостиг на човешки ресурси с 

подходяща квалификация в ключови за страната ни сектори, от началото на тази година,  

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпълнява проект „Постигане на 

устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със 

слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори“ 

№ BG05M9OP0011.011-0002-C01. Проектът се финансиран от Европейския социален фонд чрез  

ОП РЧР 2014-2020 с период на изпълнение: от 02.01.2017 до 31.12.2018 г. 

 

Заповядайте на 10 април 2017 г. (понеделник) от 11:00 часа в  

Конферентната зала на Асоциация на индустриалния капитал в 

България на адрес: 1527 София, ул. Тракия № 15 

На първата пресконференция по проекта! 
 

В пресконференцията ще вземат участие:  

 г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ;  

 д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта; 

 проф. д.с.н. Емилия Ченгелова, ключов експерт „Социолог“ по проекта. 

 

На пресконференцията ще бъдат представени целите, дейностите и първи резултати от 

изпълнението на проекта, който си поставя амбициозната задача да създаде основите на 

пилотен модел за решаване на един от основните проблеми на пазара на труда през последните 

15 години – дисбалансът между търсенето на квалифицирана работна сила в ключови за 

развитието на българската икономика области и предлагането на човешки ресурси със 

съответната квалификация, включително повишаване привлекателността на професиите.  

 

Проектът е насочен към четири сектора – машиностроене, електротехника, транспорт и 

спедиция и здравеопазване и свързаните с тях услуги. Партньори по проекта са 5 браншови 

организации, 8 синдикални федерации, МТСП, АЗ и НАПОО. 

 

Предварително Ви благодарим и Ви очакваме! Вашето присъствие е важно за нас! 

 

 

МИЛЕНА АНГЕЛОВА 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА АИКБ, 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА 

 


