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„ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ В РЕГИОНА“ 
 

Регионална конференция   
„Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси“ 

 

12.11.2018г. от 10:00 ч. – 17:00 ч. 

Хотел “Черно морe” – гр. Варна, зала „Черно море“, ет. 2 

09:30 – 10:00 Регистрация на участниците и кафе за “Добре дошли” 

10:00 – 10:20 
Откриване на форума (г-н Стоян Пасев, Областен Управител – очаква се 
потвърждение) 
Представяне на гости и участници. 

ПАНЕЛ  I: Потенциал за развитие на човешките ресурси в региона на база клъстерния 
подход и международното сътрудничесто (модератор г-жа Полина Антонова, ЧЕК) 

10:20 – 11:00 

Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в 
сферата на енергийната ефективност, представяне на резултатите по проекта, 
иновативни практики и електронна обучителна платформа – г-жа Полина 
Антонова, ръководител проект, ЧЕК 

11:00 – 11:20 
Ролята и опита на европейските клъстери в управлението и развитието на 
човешките ресурси - г-н Александър Танев и г-жа Полина Атанасова, ЧЕК 

11:20 – 11:40 
Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и 
неквалифицирани младежи от малките общини – г-жа Марияна Кънчева, Изп. 
Директор, Асоциация на Българските Черноморски Общини 

11:40 – 12:20 
Подкрепа на младите хора извън образование, обучение и заетост за устойчива 
реализация в туристическия сектор - Иван Табаков, Председател, Варненска 
Търговско индустриална камара 

12:20 – 13:00 Дискусия и закриване на панел I 

13:00 – 14:00 Обяд  

ПАНЕЛ  II: Взаимодействие между заинтересованите институции за устойчиво развитие 
на човешките ресурси  в региона – добри практики  

(модератор г-н Тодор Тонев, ЧЕК) 

14:00 – 14:20 
Възможности за развитие на бизнеса чрез иновативни методи за управление на 
човешките ресурси -  г-н Кольо Орешков, Управител, „3К-Консулт” ЕООД 

14:20 – 14:40 
 

Развитие на бизнеса в малките населени места в условията на недостиг на 
човешки ресурси – г-н Данко Калчев, Управител, Инхом ООД 
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14:40 – 15:00 
Добри практики за сътрудничество между бизнеса и ВУЗ-я за развитие на 
практическо-насочено обучение – г-жа Розалина Димова, Зам. Ректор, Технически 
Университет - Варна   

15:30 – 16:00 Кафе пауза 

16:00 – 16:20 

Междупоколенчески център – алтернативния подход за обмяна на опит, 
усвояване на знания и умения в различни области на бита, бизнеса, изкуството 
и културата, спорта и здравето -  г-жа Йорданка Ненчева, Председател на „Асоциация 
да съхраним жената“ 

16:20 – 16:40 
Ролята на ОИЦ-Варна за взаимодействието между заинтересованите страни 
изпълняващи европроекти - г-жа Виктория Маринова-Николова, Управител, 
Областен Информационен Център - Варна 

17:00 Дискусия и заключение на панел II 
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