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I.Резюме - въведение 
 
Настоящото ръководство е изготвено в рамките на проект „Създаване на общ 
пазар на труда чрез мобилност и обучение в региона Олт - Плевен” – CB 
Labmarket, по Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 
2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския  фонд за 
регионално развитие.  
 
Предоставените по Програмата средства за периода 2007-2013 г. възлизат на 262 
милиона евро. Финансирането се осъществява посредством Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) – структурен фонд, създаден за подкрепа на 
намаляването на разликите между регионите на ЕС – чийто принос е в размер на 
83% от предоставения за Програмата бюджет (217,8 милиона евро), останалата 
част от 17% (44,2 милиона евро) представлява национален принос (от 
държавните бюджети и от собствени източници на партньорите в проектите). 
 
Програмата подпомага граничните райони в двете държави да разрешат общите 
проблеми на развитието чрез сътрудничество и съвместни действия. Румънците 
и българите от трансграничната зона са поощрявани да развиват съвместно 
планиране, да осъществяват обмен на информация, да изпълняват общи 
действия и да бъдат мобилни – т.е. заедно да подобряват условията за живот, 
работа и отдих. 
 
Дирк Анер, 
Генерален директор, Европейска комисия 
Генерална дирекция „Регионална политика”, по повод създаването на 
Стратегията на ЕС за Дунавския регион: 
„ Дунавският регион се нуждае от постигането на конкретни резултати. 
Неотдавнашното присъединяване на региона към ЕС създава редица 
възможности. 
Например, една от най-силните страни на Региона са напредналите изследвания 
и иновациите: съвместната Дунавска стратегия улеснява обмена на знания и 
създаването на мрежи за укрепване на растежа. Съвременната инфраструктура и 
комуникация са необходими за отварянето на региона както към самия себе си, 
така и към външния свят. 
В екологично отношение, въпреки че река Дунав е местообитание на някои от 
най-редките видове растения и животни в Европа и биоразнообразието му е 
наистина впечатляващо, басейнът на реката остава уязвим по отношение на 
замърсяването, например, чрез остарели технологии за генерация на 
електроенергия и оттичането на отпадни води. Наводненията и недостигът на 
вода също така излагат на риск крехките екосистеми и живеещото в региона 
население. 
Стратегията предоставя рамка за устойчиви действия, които се предприемат в 
сътрудничество с цел преодоляване на споменатите и други предизвикателства. 
Но успехът зависи от хората в региона, които е необходимо да припознаят тези 
действия като необходими и в техен общ интерес, както и целящи изграждането 
на благоденствие и сигурност за тях и техните деца в бъдеще”.  
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Проект „Създаване на общ пазар на труда чрез мобилност и обучение в региона 
Олт – Плевен” с Акроним: CB-LABMARKET е разработен по Приоритетна ос 3 на 
Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013”: 
Икономическо и социално развитие; Ключови област на интервенция: 3.2-1: 
Сътрудничество в областта на развитие на човешките ресурси 
 
Проектът цели развитието на общ, конкурентноспособен пазар на труда чрез 
насърчаване на трудовата мобилност като се повиши квалификацията и 
адаптивността на работната сила, като се подобри достъпът до заетост и до 
новите технологии чрез съвременно обучение.  
 
 
II.За кого е предназначен този гайд? 
 
Настоящото Ръководство отговаря на нуждата от актуална информация за 
развитието пазара на труда в региона Олт – Плевен като дава практическа 
информация за условията на живот от двете страни на Дунава и насоки по 
всички ключови теми, отнасящи се до съвместни възможности за обучение, 
мобилност и заетост. Поставен е специален фокус върху предимствата, 
спецификите и възможностите на два от административните окръзи на Румъния 
и  България – Плевен и Олт. 
 
Ръководството е изготвено в рамките на проект„Създаване на общ пазар на 
труда чрез мобилност и обучение в региона Олт - Плевен” – CB Labmarket, от 
работен екип на Партньор №4 в проекта – Регионален център за подпомагане на 
стопанските предприемачи, Плевен. 
 
Освен информация за социално-икономическото развитие на региона Олт – 
Плевен, в ръководството ще намерите полезна трудово-правна информация, в 
т.ч. условия и начини за търсене на работа, трудово законодателство, 
атрактивни професии, процедури по легализиране, цени на офисни и наемни 
площи, разходи за труд, местни контакти и много други. 
 
 
Уважаеми читателю, 
 
Надяваме се, това Ръководство да Ви помогне да се ориентирате правилно и да 
предизвика Вашия интерес относно възможностите, които предлага съвместния 
пограничен регион. 
 
За повече информация и консултации относно повдигнатите въпроси, оставаме 
на разположение, 
 
Екип на РЦПСП Плевен 
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III.Настояще 
 
1.Описание на области Олт и Плевен 

1.1. Природа и условия на живот 
 
Българо-румънската граница е една от най-дългите международни граници, 
втората по дължина в Европейския съюз. Тя се простира от границата със 
Сърбия почти до Черно море в протежение на 610 км, от които 470 км е водна 
граница – р. Дунав. 

1.1.1.Област Плевен е една от 28-те области на България. Заема площ от 
4 333.5 км2, представляваща 4.2% от територията на страната и има население 
269 752 души (по окончателни данни от преброяване 2011).  

Областта е административно-териториална единица за провеждане на 
регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и за 
осигуряване на съответствие между националните и местни интереси, съгласно 
чл. 142 от Конституцията на Република България. Областният управител е 
едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява 
държавното управление по места и осигурява съответствие между националните 
и местните интереси при провеждане на регионалната политика. Областните 
управители се назначават от Министерски Съвет. 
 

Район на планиране:Северозападен, областен център Плевен 

 

Област с административен център Плевен е разположена в централната част на 
Северна България, на север граничи с р.Дунав, на запад – с област с 
административен център Враца, на изток – с област Велико Търново, на юг – с 
област Ловеч. 

  Регион Територия, 
кm2 

Население, 
 2011 

Работна    
сила, 

30.04.2010 

Безработица,  
30.04.2010, % 

Средна 
брутна 
месечна 
заплата, 
03.2010, 
Евро 

12 Плевен 4 333.5 269 752 148 178 11.70   252 
   Областна Администрация - http://www.pleven-oblast.bg/ 
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Област Плевен е център на единадесет общини: Плевен, Белене, Гулянци, 
Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Левски, Кнежа, Никопол, Пордим и 
Червен бряг.  

Община Плевен е една от съставните общини на Област Плевен. Общината има 
25 населени места с общо население 131 152 жители (01.02.2011 г.) 

 

 
Географското разположение на Плевенска област е благоприятно за 

развитието на основните стопански дейности. 
Факторите, които влияят положително на развитието на областта  са доброто 
географско положение, водни и поземлени ресурси, научно-техническо 
развитие, наличие на работна сила. 
 Релефът на Плевенска област е твърде еднообразен. Централната, 
северната и източната част на областта са равнинни и леко хълмисто-равнинни, 
а южните и югозападните части имат изразен хълмист характер. Релефът е 
подходящ за развитие на земеделието – за отглеждане на зърнени и технически 
култури, лозя, зеленчуци. 

Водният потенциал на района е значителен. В хидрографско отношение 
областта е част от басейна на р.Дунав и е с добре развита хидрографска мрежа. 
Областта се отводнява от реките Искър, Вит и Осъм. Реките са замърсени и 
преди използването им е наложително пречистване. В областта са построени 
множество средни и малки язовири. По-големите от тях са “Каменец” и “Горни 
Дъбник”.   

Предпоставка за развитие на земеделието в областта създават  почвите-
преобладаващо черноземни. Обработваемата площ е 85,79% от цялата площ, като  
обработваемата земя е с високо качество. Съществуването на няколко 
научноизследователски института в областта на растениевъдството е друг 
фактор за развитие. 

Природните ресурси на Плевенска област като цяло имат значителен 
потенциал. Те са един от най-важните фактори за развитието на земеделието, 
индустрията, транспорта и отчасти туризма. 
 
1.1.2.Окръг Олт 
 
Румънската част от трансграничния регион се състои от 7 окръга с общо 
население от 3.2 млн. жители (около 15% от населението на Румъния). Тук се 
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намират два от десетте най-големи и значими за икономиката на страната 
центрове - Констанца (с население от 304 914 души) и Крайова (население - 300 
632 души). Данни към 1.01.2007 г. от Националния статистически институт на 
Румъния 
 
Окръг Олт: 

             
 
 
Територия  5 498 кв. км. 
Местоположение - Южна централна Румъния, излаз на р. Дунав 
Население (към 2010 г.) 489.274 души  
Административен център Слатина, с население 79 222 души 
Разстояние от столицата Букурещ (км) 181 
БВП на човек от населението (нач. на 2005 г), евро 2 469 
Средна работна заплата (2005), евро 268 
Средна покупна цена на земеделска земя, евро/кв.м. 1 – 2 
Средна покупна цена на офисни помещения, евро/кв.м. 300 – 400 
Средна наемна цена на офисни помещения, евро/кв.м. 10 – 15 
 
Окръг Олт е разположен в южната част на Румъния и се пресича от реките Олт и 
Дунав. Територията на региона възлиза на 5 498 кв.км. Населението е 477 292 
души (към 2007 г.), като повече от 50% от него са заети в земеделския сектор. 
Административен център на окръга е град Слатина - разположен в северната 
зона на региона, на левия бряг на р. Олт. 
 
Разположен в южната част на страната, по поречието на реката, от която 
произлиза името му, окръг Олт е един от окръзите, граничещ с река Дунав. 
Линията на 24-тия меридиан, източна дължина, минава през местностите Янку 
Жиану Балдовинещи, а тази на 44 паралел, северна ширина - по южната част на 
линията Vlãdila - Scãrisoara, и е с дължина 138 км по линията север-юг и 78 км по 
линията изток-запад. 
Според историческата и географската си позиция, окръгът е част от старите 
исторически провинции Олтения и Мунтения, в непрекъсната връзка със 
западната част на страната, с Банат на възвишението на Дунав, с Трансилвания 
на възвишението на Олт и чрез пристанището на Дунав, Корабия, има излаз на 
Черно море.  
В северната част той граничи с област Валчеа, на изток с областите Aрджеш и 
Телеорман, на запад с Долж. В южната част по линия с дължина от 47 км  се 
простира границата на областта с Дунав. Окръг Олт има територия от 5 498 кв км 
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(към 31.12.1997 според Годишния статистически регистър на Румъния - 1998). 
Релефът на окръг Олт принадлежи към две големи релефни единици, съответно 
Гетското плато в северната част, което заема една трета от повърхността му и 
Румънската равнина на юг, която заема две трети. Долината на Дунав, 
разположена в посока изток-запад, доминира на румънския бряг с множество 
големи тераси. Долината на Олт представлява истинската ос на територията на 
окръга. Терасите на река Олт са много големи от дясната страна на долината, 
като започват в северната част на окръга до Дунав, а от лявата страна, до 
Драганещи също има високи тераси: Котеана 80-90 и и Сланина 50-60 м. 
Климатът на окръг Олт е умерено континентален, по-влажен в северната част и 
сух в южната част. Две големи реки пресичат територията на окръг Олт: Дунав и 
Олт. Река Дунав пресича територията на окръга по протежение на 47 км. Река 
Олт пресича окръга, на който е дала името си, по протежение на 100 км в посока 
север-юг. 
 

 
1.2.Основни количествени и демографски данни 

 
1.2.1.Област Плевен 
 
За последните десет години населението в областта намалява с почти 60 
хил.души, или с над 18%, като достига  268 493 души през 2011 г.  

 
общо мъже жени 

2001: 311985 153342 158643 

    

2011: 269752 132642 137110 

 

Така Плевенска област е една от трите области  в България, в които 
намалението на населението е най- голямо. Основен фактор за това е 
отрицателният естествен прираст и в по-малка степен - миграцията на 
населението към други области, която се засилва като процес. Високият и 
постоянно нарастващ коефициент на възрастова зависимост показва влошаващи 
се демографски характеристики и   неблагоприятни перспективи за пазара на 
труда. След относително стабилно развитие до 2010 г., през 2011 г. се 
наблюдава рязко влошаване на отношението хора в работоспособна възраст към 
хора над 65 г. Застаряването на населението, влиянието на редица 
икономически фактори и миграционните процеси се отразяват неблагоприятно 
върху структурата на домакинствата по отношение на броя на децата под 16-
годишна възраст. През 2011 г. 78,7% от домакинствата в областта са без деца под 
16 години. В седем от единайсетте общини над 80% от домакинствата са без деца 
под 16 години. 

 

 8



 

Население по възрастови групи за 2008 г.
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Забелязва се трайна тенденция на отрицателен естествен прираст на 
населението в областта . За 2011 г. коефициентът на естествен принос е  минус  
9,6%. 

Естествен прираст, раждаемост и смъртност на 1000 души
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Нагласите за миграция са едни от най-ниските в страната, най-вече поради 
възрастовата структура на населението. Официалните данни сочат, че хората от 
областта емигрират най-много в чужбина, столицата, областите Ловеч и Враца. 
2/3 от мигрантите са на възраст между 10-39 години.  
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(Източник: Регионални профили: показатели за развитие 2012, Институт за 
пазарна икономика ) 

Гъстотата на населението на Плевенска област (62,2 жители на кв.километър), 
почти равно на средното за страната, се дължи най-вече на Община Плевен, в 
която е разположен един от най-големите градове на България-Плевен.( 178.42 
жители на кв. километър). За останалите общини гъстотата е близка до 
стойностите на типичната гъстота за селскостопански райони. 

Гъстота на населението към територията на населените места (по данни за 
2010г.)  е 1314.80 души/кв.км 
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Етнически групи (2011): Според статистическите данни от преброяването през 
2011 г., представителите на българския етнос в областта са 91,4 %, 4.15% са 
ромите, а 3.95% принадлежат към турската етническа група. 
 
Вероизповедание (2011) 

 Самоопределили се 194 919 души, от които : 

   Православни:  153 050 ( 78,52 % ), 
   Мюсюлмани:  4 780  ( 2,45 % ), 
   други:   37 089 ( 19,03 % ) 
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 Домакинства по местоживеене  
  

Към 1.02.2011 г. населението в Плевенска област живее в 110 896 домакинства -
обикновени и колективни,от тях 65.4% живеят в градовете. 
 

 
Местоживеене Домакинства 
  
Плевенска област 110896 
Лица в домакинствата 266800 
Среден брой лица в 
домакинствата 2,4 
  
 В градовете  
 Общо 72491 
 Лица в домакинствата 177128 
 Среден брой лица в 
домакинствата 2,4 
  
В селата  
 Общо 38405 
 Лица в домакинствата 89672 
 Среден брой лица в 
домакинствата 2,3 

 
 
През 2011 г. 31.2% от домакинствата са едночленни и 30.9% са двучленните 
домакинства. Данните показват по-силно изразено абсолютно и относително 
увеличаване на броя на едночленните домакинства. Техният брой от 25 336 през 
2001 г. нараства на 34 546 през 2011 г. (Източник: Териториално статистическо 
бюро Плевен)  
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Между последните две преброявания продължава тенденцията към увеличаване 
на абсолютния брой и относителния дял на домакинствата без деца под 16-
годишна възраст. През 2011 г. те са 78.7% от всички домакинства в областта. 
 
Възрастовата структура на населението за цялата област е от регресивен тип, 
нараства броят и делът на възрастното население и намаляват тези на младите 
генерации. 
Забелязват се някои неблагоприятни демографски тенденции: 

• Продължава общата тенденция на застаряване на населението, като 
общините от изостаналите селски райони са особено уязвими; 

• С изключение на община Плевен и община Белене, коефициента на 
възрастова зависимост е изключително висок; 

• В гр.Плевен живее повече от 1/3 от населението на цялата област. То е с 
много добри характеристики по показателите образование и трудов 
потенциал. 

• Селското население, за разлика от градското е застаряло, с нарушени 
структури и процеси.  

 
Фактори, влияещи положително на развитието на област Плевен: 
 

• доброто географско положение − наличие на плодородни почви, 
предпоставка за развитие на продуктивно земеделие, при условие, че се 
преодолее голямата раздробеност на земята 
• водни и поземлени ресурси (нерудни полезни изкопаеми, добре 
съхранена природна среда ) 
• много и разнообразни защитени местности и територии 
• научно-техническо развитие 
• наличие на работна сила 
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Една от най важните характеристики на населението е неговото образователно 
равнище. Населението с високо образование/висше и средно/ представлява 
53.55%.Образователната система е в момент на осъвременяване с помощта на 
различни Европейски програми и Структурни фондове, свързани с развитието на 
образованието. 
Българското образование е задължително за децата между 7 и 16 години – то е 
предучилищно, средно и висше. 
Драстичното намаляване на населението в областта води до нуждата от 
оптимизиране на училищната инфраструктура. Броят на училищата е намален от 
148 през 2000 г. до 118 през 2011 г., а броят на преподавателите в основното и 
средното образование намалява с почти същите темпове както намаляването на 
броя на учениците. 

В Плевен има Медицински университет (МУ) и Педагогически колеж към 
Великотърновския университет, а в гр. Долна Митрополия - факултет 
„Авиационен“ към Националния военен университет „В. Левски“. От 2003 г. 
насам броят на студентите в областта нараства постоянно, което се дължи на 
студенти от чужбина (в МУ за учебната 2011 г. делът на чуждестранните 
студенти съставлява 49% от всички студенти). 

 
1.2.2. Окръг Олт 
 
Населението на окръг Олт, съответно 489 274 жители, се разпределя както 
следва: 

• Градско 186 542 жители (38,1 %) 
• Селско 302 732 жители (61,9 %) 

Активното гражданско население представлява 208 480 души, а активно 
работещо гражданско население е 193 100 души. 
Степента на активност на населението на окръга е 42,50 %. 
В окръг Олт работещото гражданско население е структурирано както следва: 
- земеделие: 58,3 % 
- индустрия: 17,3 % 
- строителство: 3,1 % 
- търговия: 5,2 % 
- здравеопазване: 3,5 % 
- образование: 4 % 
- публична администрация: 1,8 % 
 
Румъния разполага с високообразована и квалифицирана работна ръка и млади 
хора, които са основно позиционирани в по-големите урбанистични центрове.  
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1.3.Основни градове 

Плевен: 

 
Град Плевен заема централната част на Дунавската равнина и е разположен на 
почти еднакво разстояние от река Дунав и Стара планина. Градът се намира на 
170 км от столицата София. Достъпът до града по река Дунав се осъществява 
чрез пристанище Сомовит, отстоящо на 30 км от Плевен, ферибот  Оряхово - 
Бекет на 63 км. и ферибот Никопол – Турну Магуреле – на 54 км. 
Населението на гр. Плевен е намаляло с 14 926 жители за последните 10 години-  
от 121 880 души през 2001 г. до  106 954 през 2011г. Две трети от намалението на 
населението се дължи на отрицателния естествен прираст (повече починали от 
родени лица), а една трета на външна миграция по данни  от статистическия 
институт. Най-голямата община в областта е Плевен с 131 152 души население, 
живеещи в 25 населени места. 
 
Плевен е в зона с умерено-континентален климат с големи температурни 
амплитуди. Средногодишната температура е 10,8 градуса по Целзий. Водните 
ресурси се осигуряват от реките Вит и Тученица, а също така и от карстови 
извори, артезиански кладенци и подземни води. 
Местоположението на град Плевен и концентрирания в неговите рамки 
икономически, демографски, културен  и административен  потенциал го 
позиционират като естественият център на Северозападния район, един от 
основните опорни центрове за растеж по отношение развитието на националното 
пространство.  
Градът е център с академични традиции , което в съчетание с демографският му 
потенциал, качеството на човешките ресурси и наличните възможности като 
образователна и обща инфраструктура, ще осигури възможност за нова линия на 
развитие, свързана с разширяване на образователният и иновативен потенциал 
на града. 
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Богатото историческо минало, в съчетание с традициите в земеделието и 
лозарството, както и наличието на уникални природни дадености (например 
каньоновидните карстови долини при Кайлъка и по р. Чернелка), са добра 
основа за развитие на печеливш интегриран туристически продукт, чрез който 
допълнително да се диверсифицира структурата на местната икономика. 
 

Слатина: 

Слатина: Община Слатина, разположена в окръг Олт, е документално 
регистрирана за пръв път на 20 януари 1368. 

http://www.cjolt.ro/cjolt/servlet/portal?action=ContentAction&actEvent=showRubr
ic&id=slatina 

Климатът е умереноконтинентален, което се изразява в средногодишни 
температурни стойности 10,6° C и средногодишни стойности на валежите - 515.7 
mm. 
Населението по местоживеене към 01/01/2011 според катедра "Статистика” Олт 
е 76 995 души, от които мъже 37,235 и жени 39,760. 
 
Община Слатина е разположена в северната част на окръг Олт, на лявата страна 
на река Олт, като обхваща значителна повърхност от ивиците на реката. 
Икономиката на Слатина се състои от цветна металургия, най-вече S.C. ALRO 
S.A., най-големият производител на първичен алуминий в цялата страна и S.C. 
ALPROM S.A., дружество специализирано в обработка на алуминий, в резултат на 
която се произвеждат ламинирани плочи, алуминиеви профили, алуминиеви 
екструдати и сплави, ремъци, фолио, метални структури с приложение в 
индустрията, инструменти, продукти използвани в текстилната индустрия, 
производство на храни и напитки,  използвани в строителството, енергетиката и 
производството на мебели.   

Каракал: 

Каракал: Община Каракал, разположена в южната част на окръг Олт, в равнината 
Романати, е документирана за първи път на 17 ноември 1538г. в писмен 
документ, издаден от публичните служби на принц Раду от Паизие, чрез който 
принцът дава на Раду вел Клучер няколко владения, получени от Юпинита Марга 
от Каракал. 
Икономиката на община Каракал включва над 1200 търговски дружества, 
основно ангажирани в машиностроителната индустрия, с S.C. ROMVAG S.A. като 
основно индустриално предприятие, специализирано в производството, 
възстановяването и поправката на транспортни вагони; текстилната индустрия, с 
предприятието за конфекция S.C. ROMANITA S.A. като производител и доставчик, 
особено на външния пазар, на готови дрехи от трико; хранителната индустрия, 
особено производството на земеделски продукти (плодове и зеленчуци), които 
са 100 % натурални. 
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2.Социално-икономическо състояние 
 
2.1.Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност на области 
Олт и Плевен 

Брутен вътрешен продукт (БВП) и Фактическо индивидуално потребление (ФИП)  
 

БВП И ФИП НА ЧОВЕК ПРЕЗ 2011  
В СПС, ЕС27 = 100 

 БВП на човек ФИП на човек 

ЕС27 100 100 

Румъния 49 47 

България 45 44 
 

Според изследване на Института по пазарна икономика съществува пряка 
зависимост между доминирането на определени сектори в икономиката и 
степента на бедност или богатство в даден регион. Един от начините да се 
проследи тази зависимост е чрез Брутната добавена стойност (БДС) по 
икономически сектори. 
Данните за 2009г. (последните, с които разполагаме) показват, че безспорен 
лидер за повечето области в България, е секторът на услугите. Неговият дял е 
най-голям в 24 от областите. 
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През 2010 г. БВП на човек от населението: 

• София: 22573 лв.  
• Пловдив: 7530 лв. (7. място в страната) 
• Северозападен район: 5652 лв. 

  
Разпределението на БДС по сектори в област Плевен е нестабилно. 

Секторите «Услуги» и «Аграрен сектор» бележат устойчив ръст, за сметка на 
индустрията, която е твърде колеблива и с тенденция на спад в абсолютна и 
относителна стойност. 

 
2.2.Икономическо развитие и условия за бизнес 

2.2.1.Индустрия 
 

В индустрията има спад както в абсолютна, така и в относителна степен, и 
ако за страната делът на БДС за индустрията се движи около 30%, то за област 
Плевен той е почти два пъти по-малко.  
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По данни на Институт за пазарна икономика „Регионални профили: показатели за 
развитие 2012”, деиндустриализацията на област Плевен, резултат от 
несполучлива приватизация и загуба на пазари, е проблем, който се нуждае от 
специално внимание. Намалението на дела на индустрията се характеризира с 
една постоянност, която през 2003г. бележи своя отрицателен пик-14.33%.  

Преките чуждестранни инвестиции в областта са изключително ниски - 532 евро 
на 1000 души през 2010 г., изоставайки от средните за страната 2935 евро. В 
периода 2004-2010 г. дейността си прекратяват ключови за заетостта и доходите 
предприятия от химическата, преработващата и хранително-вкусовата 
промишленост, както и от тежкото машиностроене. 

Неуспешната приватизация и управление на новите собственици на бивши 
големи фирми водят до създаването на редица малки компании със същия 
предмет на дейност, но с много по-малка ефективност и възможност за достъп 
до големите международни пазари. 
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Големи надежди за възраждането на икономическата активност в областта са 
възлагани на АЕЦ „Белене“, като очакванията са за нови работни места, 
повишаване на потреблението и инвестициите.  

 
Водещ отрасъл в областната икономика по дял на произведената продукция е 
преработващата индустрия, представена от производството на храни и 
напитки, тютюневи изделия, текстила и шивашката промишленост. 
Машиностроенето е друг традиционен за областта отрасъл. Неговият 
относителен дял продължава да спада спрямо общото производство. Това се 
дължи на изгубени пазари, несполучлива приватизация, фалит на структуро-
определящи икономически единици, липсата на нови инвестиции за въвеждане 
на високотехнологични производства.  
 
Отрасъл Машиностроене е структуроопределящ за промишлеността и база за 
развитие на националното стопанство. Икономическата криза, сериозно се 
отразява на отрасъла поради факта, че той е основен доставчик на машини, 
оборудване, детайли за промишлеността, в същото време е основен и най- голям 
потребител на продукти от химическата, дървообработващата и др. сектори. 
Основен потребител e на електроенергия, топлоенергия и продукция на черната 
и цветната металургия.  
В района на област Плевен предприятията от отрасъла са малко на брой, а това 
се отнася с особена сила за МСП - резултат от липсата на инвестиции в отрасъла. 
 
Силните страни на отрасъла машиностроене: 
      1. Независими производствени цикли, което позволява по-голяма мобилност 
на производството 
      2. Конкурентни цени на предлаганите продукти 
      3. Бърз достъп до всяка точка в трансграничния регион. 
 
Възможностите, които предлага отрасъла са: 
      1. Възможности за коопериране на производства 
      2. Възможности за разработване на нови продукти 
      3. Възможности за трансфер на технологии 
      4. Възможности за нови продуктови и ценови предложения.  

 
Най-висок дял в областта има преработващата индустрия: 
 

• Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия –
38,6%; 

• Производство на машини и оборудване, с общо и специално 
предназначение – 21,5%; 
• Производство на текстил, облекло, обувки и други изделия  – 14,1%; 
• Производство на основни метали и метални изделия, без машини и 

оборудване –10,2% . 
 

Най-многобройна е групата на малките фирми – с продажби до 150 000 лв. 
(близо 40% от всички фирми). Две трети от тези фирми са с персонал до 10 
души, 28% от продажбите за 2011 г. са реализирани извън страната, а от тях - 
76,9% са за Еврозоната. 
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Икономиката на Окръг Олт: 
Икономиката на окръг Олт е в процес на реструктуриране и възобновяване, 
преминава през трудни моменти и социално-икономически явления, специфични 
за преходния период. 
http://www.cjolt.ro/cjolt/servlet/portal?action=ContentAction&actEvent=showRubr
ic&id=economy 

 
Резултатите, постигнати в областта на възстановяването и приватизацията на 
търговските дружества през 2000-2002, определят продължаването на процеса 
като се фокусира на развитието на икономически агенти в сферата на  
производството. 
В края на 2002 в окръг Олт, в Търговския регистър са регистрирани 5 139 
физически лица, 6 799 дружества с ограничена отговорност, 73 кооперативни 
организации, 1 485 колективни дружества, 394 акционерни дружества. 
  
Индустрията на окръг Олт е главен център на дейност във всички индустриални 
отрасли, най-вече в областта на металургичната индустрия, по-специално при 
производството и обработката на алуминий. 
В металургичната индустрия функционират 33 дружества, както и семейни 
фирми, с общи приходи от 13 191 097 539 хил. леи и 6794 служители. 
Общата стойност на доставките на индустриални продукти през 2002 е 20.479.985 
милиона леи, в сравнение с 13.075.376 милиона леи през 2001 и 9.667.201 
милиона леи през 2000. 
  
Доставките за износ през 2002 на металургичните дружества са на обща стойност 
от 9.179.720 милиона леи. 
При анализ на общите доставки за износ, делът на металургичната индустрия е 
около 92.0%. 
 
В металургичната индустрия, най-големите дружества са S.C. ALRO S.A. Слатина, 
уникален производител на алуминий от Румъния и S.C. ALPROM S.A., Слатина, 
дружество, което произвежда и преработва алуминий, произвеждайки 
ламинирани плочи, алуминиеви профили, алуминиеви екструдати и сплави, 
ремъци, фолио.  
Други търговски дружества, представляващи икономиката на Олт, са както 
следва: 
S.C. ELECTROCARBON S.A., Слатина, важен производител на мета-антрацит и 
въглищни продукти, необходими за металургичната индустрия, търгуващ с 
електроди UHP si HP, мета-антрацитни плаки, паста Sodeberg, 6 % от годишната 
продукция на които се изнася. 
  
S.C. ELCARO S.A., Слатина, е представително дружество за електрически 
алуминиеви кабели, част от холдинг Пирели, който получава 20% от общия си 
годишен приход от външни пазари. 
S.C. ALTUR S.A., Слатина, най-големият производител на отливки и бутала за 
превозни средства, произведени от алуминий, с износ на 40 % от цялата 
продукция. 
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S.C. ROMVAG S.A., Каракал, дружество в сферата на машиностроенето, 
произвеждащо специални вагони за вътрешния и външния пазар. 
S.C. RULMENTI S.A., Слатина, дружество известно в румънската индустрия с 
производството на малки и средно големи сачмени лагери, използвани в 
машиностроенето. 
S.C. SMR S.A., Балс, дружество произвеждащо оси и талиги за вагони и 
локомотиви, подвижен състав. 
S.C. TERMEX S.A., Балс, дружество произвеждащо домашни и домакински стоки: 
уреди за готвене, отоплителни печки за твърдо гориво или газ, врати от желязо 
за печки от теракота, бойлери с 1,2,3 обръча, метални ръчни колички, мебели от 
желязо и алуминий за градината. 
S.C. INSTIRIG S.A., Балс, произвежда и търгува с напоителни инсталации, 
земеделски машини,  и оборудване и необходимите пръти за тези продукти. 
S.C. ARTROM S.A. , Слатина, дружество специализирано в производството на 
тръби без запойка, от въглеродна стомана, стоманени тръби за трупи, за 
външния и вътрешния пазар. 
Машиностроителният отрасъл е представен от 10 дружества, с общ приход от 
261.291.856 хил. леи и 817 заети лица. 
Текстилната индустрия и конфекцията са представени от 200 дружества с общ 
приход от 1.114.024.568 хил. леи. Главните дружества, активни на текстилния 
пазар, са както следва: S.C. GAMA S.A. Скорничещи, S.C. MINATEX S.R.L. Слатина, 
S.C. MARLENE COM Скорничещи, S.C. ROMANITA Каракал. 
 
Хранителната индустрия е представлявана от 313 дружества, които произвеждат 
и търгуват със специфични продукти, с общ приход от 835.386.580 хил. леи. 
Дружествата в този бранш са както следва: 
S.C. ALUTA S.A., S.C. ALIMENTARA SA, S.C. PANDIPO SRL – специфични хлебни 
продукти. 
S.C. SPAR SRL, S.C. COM-IDEAL SRL, S.C. SALOS SA, S.C. COM MARCOS SRL – салами и 
наденици 
S.C. VITIPOMICOLA S.A. SÎMBURESTI, дружество произвеждащо маркови вина: 
каберне совиньон, мерло, Фетяска регала, совиньон, сливова ракия и гроздова 
ракия, пресни сливи, пресни ябълки. 
S.C. OLTINA S.A. – млечни продукти 
В областта на строителството има около 235 активни дружества и 55 семейни 
асоциации и независими лица с общ приход от 1.117.372.267 хил. леи, като най-
значимите дружества в тази област са: S.C. SCADT S.A. Слатина, S.C. OLTDRUM 
S.A. Слатина, S.C. GRUPPRIMACONS S.R.L. Слатина, S.C. CONDOR PÃDURARU S.R.L. 
Слатина, S.C. VLAD CONSTRUCT S.A. Слатина. 

 
2.2.2.Селско стопанство 
 

Окръг Плевен: 
 
Селското стопанство в област Плевен дължи своите успехи на подходящите 
климатични условия и традициите. Дял на аграрния сектор в БДС - 28.14% 
 
Растениевъдството е равномерно развито, обработваемата площ е 85.79%. 
Има възможности за биологично земеделие, с голям експортен потенциал. 
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По зърнопроизводство Плевенска област е сред водещите райони – 9,3% от 
зърнените култури в страната (Добрич – 12,1%), предимно пшеница, царевица. 
От маслодайните култури с най-голям дял е слънчогледа.  
Лозовите насаждения съставляват 70 до 90% от всички трайни насаждения. 
На територията на областта има 3 научно изследователски института по 
растениевъдство, лозарство, фуражи и царевица. 
 
Селското стопанство e най-силно  финансирания и субсидиран отрасъл.  
Ефектът от евросубсидиите в българското земеделие е все още малък и се 
изразява в увеличаване дела на земите, поддържани в добро състояние и 
намаляване на необработваемите площи. Забелязва се тенденция за уедряване 
на парцелите, раздвижване на пазара на земя, увеличаване броя на големите по 
размер стопанства.  
Проблем в сектора е недоброто планиране и управление, отсъствието на 
дългосрочна стратегия или поне средносрочна визия за развитието на   
стопанствата, ниската рентабилност на производството.  
Това води до бавни промени, които са ограничени по размер и не засягат всички 
области на производството, което задълбочава диспропорциите и променя 
продуктовата структура.  
Еврофондовете ще продължат да привличат вниманието на инвеститорите към  
отрасъла, въпреки липсата на целенасочена политика.  
При установилата се в последните години структура на земеделското 
производство, по-голямата част от субсидиите се насочва към малко на брой  
производители, 85 на сто от средствата се получават от 15 на сто от фермерите. 
Причината е в поставения праг за финансиране (10 дка) и силната раздробеност 
на земята, което лишава около ¾ от земеделските производители от 
възможността да се възползват от европейските субсидии. Това е причината 
животновъдство, зеленчукопроизводство и овощарство да продължават да 
западат, въпреки разработването на схеми за тяхното подпомагане. 
 
Силните страни на сектора са: 

• Добри почвени характеристики и традиции в земеделското стопанство 
• Добри климатични условия за отглеждане на различни култури 
• Значително количество обработваема земя 
• Субсидиране на отрасъла, което предотвратява сериозните сътресения и 

предпазва от  фалити селскостопанските производители. 
 
Добрите възможности в сектора са: 

• Износ на селскостопанска продукция /зърно,  семена,  зеленчуци/ и  
суровини за преработващите предприятия, работещи в трансграничния 
регион 

• Подобряване на комуникацията между земеделските производители в 
трансграничния регион  

• Разработване на големи области от пустеещи земи 
• Възможност за развитие на биологично земеделие  в  определени райони 
• Възможност за сътрудничество при производството на селскостопанска 

продукция. 
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Що се отнася до развитието на земеделието, окръг Олт е голям производител на 
зърнени храни, но за съжаление в последните години климатът, особено през 
2002, оказа влияние на земеделския сектор и нивото на продукция намаля. 
 
Окръг Олт разполага със земеделска площ от 438.821 хектара със следното 
разпределение: 
a. лозови насаждения - 8.356 хектара 
b. овощни насаждения - 6.693 хектара 
c. ливади - 48.882 хектара  
d. обработваеми площи - 374.890 хектара 
 
Земеделското производство е разпределено по следният начин:  
- Лозя се отглеждат в общините: Cîrlogani, Dobroteasa, Morunglav, Vitomiresti, 
Strejesti, Mãruntei 
- Овошки се отглеждат в: Topana, Strejesti, Spineni, Plesoiu, Leleasca, Cungrea, 
Fãgetelu 
- Зелендуци: в областта Lunca Dunãrii и близо до реките Олт и Олтет 
Горските площи са 53.181 хектара, които всяка година произвеждат около 
115.000 куб.м. дървен материал. 
 
 

 
2.2.3.Търговия и услуги 

 
Област Плевен: 
В търговия и услуги ситуацията не се различава съществено от разглежданите 
по-горе отрасли, поради бавното възстановяване на вътрешното потребителско 
търсене. Ефектът от растежа в промишлеността на годишна база през 2010 г., 
води до повишаване на доходите в търговията и услугите. Но възстановяването 
на растежа в сектора на услугите е бавен. 

ЗАТРУДНЕНИЯ В ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
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Източник: НСИ 
  
Строителните услуги са сериозно засегнати от икономическата криза и са  
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единствените с отрицателен растеж през 2010 г.  
Двигател за възстановяването е гражданско-инженерното строителство, което в 
региона на област Плевен е в застой, поради липса на строителство на големи 
инфраструктурни проекти.  

ЗАТРУДНЕНИЯ В СТРОИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ
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   Източник: НСИ 
    
Очакванията на бизнеса в отрасъла в трансграничния регион са за 
сътрудничество при разработването на нови продукти, производство, обмен на 
информация, обучение на човешки ресурси и технологичен трансфер. 
 
Силните страни в сектора са: 

•  Добре развита система от фирми в областта на търговията и услугите  
•  Добра пазарна среда за опериране на икономическите агенти 
•  Дългосрочна стратегия относно пазарния сегмент, за който 

икономическите субекти предлагат своя продукт 
•  Конкурентни цени на предлаганите стоки и услуги 
•  Бърз достъп до всяка точка в трансграничния регион. 

 
Възможностите в сектора са следните: 

• Да се създаде партньорство между фирмите 
• Да се развият нови пазари и целеви пазарни ниши 
• Да се подобри финансово-икономическото  състояние на бизнес 

единиците в региона 
• Да се подобрят параметрите и структурата на вноса и износа 
• Да се предлагат нови продукти и атрактивни ценови оферти. 

 
Окръг Олт: 
 
В окръг Олт се наблюдава повишаване на нивото на търговията в частния сектор, 
особено на търговията с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия. В 
областта на търговията на едро (с изключение на превозните средства и  
мотоциклетите), има 475 активни дружества и 110 семейни компании и 
независими лица, с общ приход от 2.160.222.452 хил. леи. При търговията на 
дребно (с изключение на превозните средства и  мотоциклетите) и поправките 
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на домакински уреди има 2495 активни дружества и 3243 семейни компании и 
независими лица, с общ приход от 2.332.948.466 хил. леи. 

 
2.2.4.Туризъм и търговски взаимоотношения 
 

Област Плевен: 
 
Съществуват реални възможности за развитието на трансграничния туризъм. 
Туристическите фирми трябва да обединят усилията си и да изработят 
атрактивни туристически маршрути, които да включват Дунав и групирането на 
културно-историческите забележителности в няколко точки: Гиген, Никопол, 
Плевен, Долни Дъбник и Пордим. 
Трябва да  се  обърне  сериозно  внимание  на  възможностите за  засилване на 
делът  на  туристическите  услуги  в  региона и възможности за подобряване на  
връзките и оформила се ниша  в областта на винения туризъм. 
 

ЧУЖДЕСТРАННИ ТУРИСТИ през 2011: 

 

• Страни с най-много туристи, посетили България: 
- РУМЪНИЯ – 896 412 пътувания – ръст от 4,6 % спрямо 2010 година  

• Увеличение на пътуванията на българските граждани към Румъния – 
307 350 пътувания или ръст от 14,5%. 

Окръг Олт: 
Туризмът в окръг Олт се ръководи от специално споразумение за речно плаване, 
като зоните на споразумението обхващат хидрографската област на река Олт 
около езерата на водноелектрическите централи Arcesti, Strejesti, Ipotesti, 
Drãgãnesti, Frunzaru-Rusãnesti, както и природният парк Романеску в Каракал и 
езеро Rusciori в Скорничещи. Друг вид туризъм е риболовния и ловния. 
При лова, природните забележителности се състоят от парковете и горите близо 
до градовете и ловните резервати: парк Каракал и горите Стрехарети (Strehareti)  
Реска (Resca), Сеака (Seaca), Сару (Saru). 
 

 Мост над река Олт 
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Ловците проявяват силен интерес към горите: Реска, Сеака, Бребени, Теслуй, 
Сарулуй (Resca, Seaca, Brebeni, Teslui, Sarului), които предлагат големи 
възможности за ловуване на елен лопатар, зайци, диви глигани и фазани. 
Риболовът се осъществява в естествените езера, както и в езерата на 
водноелектрическите централи на река Олт (Mamura, Arcesti, Slãtioara, Ipotesti, 
Rusãnesti, Izbiceni).  
Риболовците могат да си опитат късмета във водите на Олт и Дунав, както и в 
езерата Боазул  Лунга (Boazul and Lunga), на Дунав, Стрежести, Милцов, 
Ипотести, Скорницести, Крампоя, Пиатра-Олт , Владила, Буцинису, Извору, 
Фагетелу, Радимирещи, Побору (Strejesti, Milcov, Ipotesti, Scornicesti, Crâmpoia, 
Piatra-Olt, Vlãdila, Bucinisu, Izvoru, Fãgetelu, Radomiresti, Poboru) и много други. 
Рибовъдния фонд е добре  представен в хидрографския басейн на Олт и Дунав с 
видове като; шаран, каракуда, костур, платика, мряна, моруна и пр. 
 
Условия за бизнес / бизнес климат: 

 
Икономически контекст – интересни факти: 
- Стокооборотът между България и Румъния за 2011 год. – рекорден за 
последните 22 години  
- Румъния стабилно заема второ място, като активен търговски партньор на 
България, след Германия / стокооборот за 2011 година около 4,978 млрд. евро.  

 
В област Плевен 28% от продажбите за 2011 г. са реализирани извън страната, 
 а от тях - 76,9% са за Еврозоната. Най-многобройна е групата на малките фирми 
– с продажби до 150 000 лв. (близо 40% от всички фирми). Две трети от тези 
фирми са с персонал до 10 души. 
 
От началото на глобалната криза конкурентоспособността на икономиките в 
Югоизточна Европа, както и на повечето компании там, драстично спада. Това 
още повече ги отдалечава от по-развитите играчи на международните пазари и 
затруднява значително начините за правене на бизнес в региона и извън него. 
 
Проблеми пред растежа на икономиката в област Плевен през 2011: 
 
-свитото вътрешно търсене 
-ниската инвестиционна активност на фирмите 
-изключително ниски нива на привлечени чуждестранни инвестиции 
-слабо развит сектор на бизнес услугите 
-несигурна икономическа среда 
-очаквания за свиване на поръчките от външни пазари 
-консервативната кредитна политика на банките. 
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1. Недостатъчно търсене; 2. Финансови проблеми; 3. Несиг. иконом. среда;  
4. Слабости в икономическото законодателство; 5. Конкурентен внос;  

6. Недостиг на оборотни средства 
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ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРОМИШЛЕНАТА ДЕЙНОСТ 

 
След влизането на Република България и Република Румъния в ЕС, двете страни 
се изправиха пред големи предизвикателства, но се наблюдава  и тенденция на 
растеж. 
       Обединеният пазар е работеща система от стратегически бизнес единици, 
които благодарение на добре функциониращи продуктови пазари, гарантират на 
потребителите от ЕС по-ниски цени и по-широк избор от стоки и услуги. Това се 
случва благодарение на засилена конкуренция, която кара фирмите да 
ограничават производствените си разходи, да повишават производството и да 
намаляват цените си. Този пазар благоприятства и навлизането на нови фирми с 
нови продукти или марки и увеличава стимулите за всички фирми да въвеждат 
иновации и да създават нови стоки или услуги.  
        От друга страна глобализацията оказва огромно влияние на пазара в 
световен мащаб, а свободното движение на стоки, услуги, капитали, хора и 
информация в рамките на ЕС е динамичен процес и създава условия за 
непрекъснато растящ конкурентен натиск, особено в трансграничните региони.  
        Икономическите субекти в трансграничния регион са изправени пред 
сериозни предизвикателства. Те могат да се формулират в няколко 
направления:  
    

• Присъединяването на България и Румъния в ЕС предоставя възможност на 
стопанските субекти да реализират стоки и услуги, заемане на нови пазарни 
позиции и генериране на стойност на много голям пазар. Но от друга страна 
те се изправят пред по-големите изисквания на европейския потребител; 

• Мобилността на предлаганите стоки и услуги е предпоставка те да загубят 
националния си произход. Те могат да се произвеждат навсякъде, но ще ги 
реализира икономическия субект, който най-добре отговори на 
множеството критерии за полезност и обслужване; 

• По-голям конкурентен натиск, основаващ се на мощните икономически 
субекти, които действат в обединения пазар. 

 
              С приемането на България и Румъния, Европейският съюз се увеличи 
териториално и по население. В същото време се увеличиха участниците, които 
действат на пазара, а това от своя страна повиши конкуренцията и натиска, 
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който тя оказва върху икономическите субекти, особено на новоприетите страни-
членки. Икономическите организации трябва да достигнат равнища на 
икономически параметри и индикатори, които са достигнати от конкурентите им 
в ЕС на по-ранен етап.   
                Предоставената и обобщена информация ще даде възможност на 
стопанските субекти да направят вярна и точна оценка на евентуалните рискове, 
свързани с регионалните особености на пазара. Намиране на целевите групи, 
дефиниране на потребностите и в каква степен икономическата организация 
може да задоволи търсенето на определен продукт или услуга, съобразно 
технико-производствените мощности и продуктите, които предлага на пазара. 
Това ще подпомогне процеса на идентифициране на нови пазари от 
икономическите субекти. 
        Развитието на пазара е от изключителна важност за развитието на 
трансграничните региони и повишаване на социално-икономическото 
благосъстояние на населението. 
        В настоящия момент пазарът е сериозно засегнат от негативните ефекти на 
световната икономическа криза и ограничените възможности за бързо 
възстановяване на икономиката в целевия регион. Предвид факта, че 
икономиката на България и Румъния е по-слабо развита от икономиките на 
останалите страни-членки в обединения пазар.  
        Съобразно предоставени статистически данни и последващия анализ, може 
да идентифицираме влошени пазарни характеристики и признаци на 
несигурност, които оказват сериозно влияние върху икономическите единици. 
Основно това са: 
 

 Труден достъп до намиране на финансови ресурси за нормално 
функциониране на бизнес единиците и ограничаване на възможността за 
въвеждане на нови технологии и модерни производствени мощности, 
които ще направят стоките и услугите по-конкурентни, като се намалят 
постоянните и променливите разходи за производството на единица 
продукт 
 Ограничен пазарен дял      
 Намалено потребление на стоки и услуги. 
 

Потенциал за развитие:  
• АЕЦ или ВЕИ 
• Увеличение на експорта  
• Биологично земеделие 
• Извеждане на аграрния сектор на по-високо технологично равнище  
• Развитие на туризъм  
• Повишаване на качеството в отрасъл „Услуги” 
• Стратегия за ефективно използване на работната сила  
• Използване на ИКТ 

 
2.3. Заетост, безработица 

2.3.1.Общи положения – възможности за мобилност 
 
Заетостта като социален статус на личността зависи както от външните условия, 
така и от самата личност. Осигуряването на заетост не е само пазарен процес 
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(търсене и предлагане на работна сила), но и осигуряването на качествена 
заетост (по отношение на доходност, устойчивост, регламентираност и др.). 
 
В област Плевен заетостта на населението над 15 години е на изключително 
ниски нива от 2000 г. насам. Тя успява да надхвърли 40% единствено в периода 
2005-2009. Към края на септември 2012 г. в Плевенска област по трудово или 
служебно правоотношение са работили 59369 души. Средната работна заплата в 
областта е 569 лв. 
   
През 2011 г. регионът е на пето място по най-ниска заетост в страната.  

Плевен, пазар на труда, август 2012: 
• 5634 регистрирани безработни лица в БТ: 9% (50,8% от тях жени)  
• 1678 души - около 30% от регистрираните продължително безработни 
• 2578 души - над 45% без специалност 
• Над 40% със средно образование 

 

Потребност от работна сила според ДБТ: 

• 209 места на първичния пазар – 135 от тях в частния сектор 

• 61,2% за неквалифицирана работна ръка – преобладаващо за хора с  
основно образование: продавачи, общи работници, хигиенисти, 
озеленители, работници в консервно и сладкарско производство, 
пакетировачи, охранители. 

• 32,5% за високо квалифицирани специалисти– 
учители, възпитатели, психолози, счетоводители, инженери.  

Квалифицираният трудов пазар се свива 

• Едва 13 работни места, 6,2% от обявените позиции са за 
квалифицирани работници – шивачи, шофьори, готвачи, монтажници, 
кофражисти, багеристи  

   Според работодателите: трудно се намират професионално 
подготвени кадри.  

 Според търсещи работа: трудно се намират подходяща работа и 
приемливо възнаграждение. 

 

Доходите на лице от домакинството в областта са сравнително високи и тя се 
нарежда сред десетте области с най-високи доходи 3902 лв. при средни 3782 лв. 
за страната за 2011 година. 

 
Окръг Олт: 

Ниското ниво на безработица в региона се дължи предимно на скрита 
безработица в селското стопанство. 
 В цифри, равнището на безработица в двете страни може да се проследи 
както следва: 

  
• В България нивото на безработица достига 11.1% през януари 2012 при 

10.4% през декември, като  този % е в непрекъснат растеж в 
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продължение на няколко години. През 2011 г.средното ниво е 10.9%, 
през 2010 г. - 9,47%, а през 2009 г. - 7,59%. 

• В Румъния процентът на безработица през 2011 г. е 7,4%, в сравнение с  
2010 г., когато равнището на безработица е 7.3%, а през 2009 г. е бил 
7,9% 

Фактори, които допринасят за поддържане на високи нива на безработица: 
• приватизация и преструктуриране на икономиката 
• ниските нива на образование на работната сила 
• наличие на ограничения за мобилност на работната сила между 

страните в ЕС 
 
2.3.2.Трудово законодателство 

2.3.2.1. България 
 
Трудовото законодателство е от изключително значение за всяка една 
икономика. На практика то урежда продуктивните отношения в едно общество. 
Възникването на трудовото право е свързано от една страна с потребностите на 
работещите от по-добри условия, право на сюъзи и организации, както и 
исканията за по-високи заплати и правните разпоредби, свързани със здравните 
условия, тези на сигурността и осигуравянето на равни възможности, и от друга 
страна опитите на работодателите да задържат разходите по трудовите 
заплащания по-ниски. В този смисъл положението на едно трудово 
законодателство в определен период от време е резултат от отношенията на тези 
интереси в дадено общество. 
 
Основния закон, който регламентира трудовите взаимоотношения в Република 
България е Кодекса на труда /КТ/. Към него има утвърдени и множество 
поднормативни актове по прилагането му, които детайлизират правните 
разпоредби в различните направления. 
 
Трудовото законодателство в Република България е национално и се прилага в 
цялата страна без изключения за отделните региони. 
 
Престирането на труд задължително се оформя като трудово правоотношение и 
попада под разпоредбите на КТ. Тук се прилага принципът на договарянето. 
Трудовият договор задължително се сключва в писмена форма и то преди 
започване на работа. В договора трябва да се съдържа информация за следните 
данни: 
 

• Място на работа 
• Наименование на длъжността и характера на работата 
• Дата на сключване и начало на изпълнение 
• Времетраенето му 
• Размера на отпуските 
• Еднакъв срок на предизвестие за двете страни 
• Основното и допълнителни трудови възнаграждения 
• Продължителността на работния ден или седмица. 
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Изключение от това правило се допуска само когато става въпрос за престиране 
на резултат /готов продукт/. В този случай взаимоотношенията между 
възложителя и изпълнителя се оформят по реда на Закона за задълженията и 
договорите и не попадат под разпоредбите на трудовото законодателство. 
Всеки български гражданин, както и всеки гражданин на друга държава членка 
на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за 
Европейско икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, може 
да бъде наеман на работа без никакви ограничения, както и при необходимост 
да ползва услугите на териториалните поделения на Агенцията по заетостта за 
устройване на работа. 
 
2.3.2.2.Румъния 
 
Политиката на окръга по отношение на трудовия пазар се осъществява чрез 
Окръжна агенция по заетост на работната ръка – Олт, институция, чиято дейност 
е съсредоточена върху увеличаване на степента на заетост и върху предлагане 
на повече активни решения за стимулиране на незаетите лица да си намерят 
нова работа. Започвайки дейността си през 2000, гореспоменатата Агенция е 
предложила много нови работни места, за общ и специализиран труд, на 
завършили, жени, инвалиди и пр.  
 
Наемни правоотношения 
Отношенията между работник и работодател са уредени в Кодекса на труда на 
Румъния в сила от март 2003 г., други специални закони и Колективния трудов 
договор. 
Кодексът на труда третира правоотношенията на база индивидуален трудов 
договор на румънски граждани, наети от румънски работодател, както и 
чуждестранни граждани, работещи на румънска територия и/или за румънски 
работодател. 
Няколко последващи законодателни акта детайлизират различни процедури, 
свързани със защита на служителите, трудовите регистри, охрана на труда и др. 
В допълнение, новият типов формуляр за трудов договор предвижда в 
индивидуалните трудови договори да се включват следните клаузи: 

• Клауза за конкуренция – която ограничава служителя да развива дейности, 
конкурентни на тези на неговия работодател за период от 2 години след 
прекратяване на трудовото правоотношение; 

• Клауза за мобилност – която позволява на служителя да получава 
допълнителни бонуси, в случай че е необходима смяна на местожи-
веенето; 

• Клауза за конфиденциалност – която ангажира двете страни да не 
разпространяват определен тип информация в рамките на срока на 
договора. 

 
Кодексът съдържа и нормативи, свързани с други специални видове договори, 
напр. работа на половин ден, работа от вкъщи, отдаване на служители под наем 
и т.н. 
Всички работодатели са длъжни да съставят и поддържат регистър на 
служителите, който подробно описва всички трудови договори.  
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Трудовото правоотношение между работник и работодател може да бъде прекра-
тено по взаимно съгласие или едностранно, след съответното предизвестие. При 
напускане служителите са длъжни да представят писмено предизвестие 15 
календарни дни преди датата на напускане, а тези на управленски позиции – 30 дни. 
От своя страна работодателят е длъжен да даде поне 15-дневно предизвестие на 
служителя (по силата на действащия Национален колективен трудов договор, който 
има по-голяма сила от Кодекса на труда, този срок е определен на 20 дни). 
 
 

2.3.3. Осигуровки и данъци 
 
2.3.3.1.България 
Друг съществен момент в българското трудово законодателство е задължението 
на работодателя да осигури здравословни и безопасни условия на труд. Тези 
задължения са заложени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд 
и обхващат редица мерки, гарантиращи опазване здравето на работника. 
Държавното обществено осигуряване обхваща определена група рискове, за 
които работещите подлежат на задължително осигуряване – пенсии, общо 
заболяване и майчинство, трудова злополука и др., за които се дължат 
осигурителни вноски. Тези вноски се поделят между работодателя и работника в 
определено съотношение /за 2012 г. то е 60:40/. В същото съотношение се 
разпределя и задължителната вноска за здравно осигуряване. Всички тези 
вноски се определят в процент от работната заплата на лицата. 

Държавно обществено осигуряване 
Вид осигурен Вноски за сметка на 

 

Работод
ател 

% 

Работн
ик 

% 

Самоосигу-
ряващо се 
лице 

% 

Общ 

процент 

Работници и служители 3-та категория труд, 
родени преди  01.01.1960  12.600 9.700  22.300 

Работници и служители 3-та категория труд, 
родени след 31.12.1959  9.800 7.500  17.300 

Работници и служители 1-ва и 2-ра 
категория труд, родени преди  01.01.1960  15.600 9.700  25.300 

Работници и служители 1-ва и 2-ра 
категория труд, родени след 31.12.1959  12.800 7.500  20.300 

Самоосигуряващи се лица, осигурени за 
всички осигурителни случаи, родени преди 
01.01.1960  

  21.300 21.300 

Самоосигуряващи се лица,осигурени за 
всички осигурителни случаи, родени след 
31.12.1959  

  16.300 16.300 

Самоосигуряващи се лица, осигурени само 
за пенсия,родени преди 01.01.1960    17.800 17.800 

Самоосигуряващи се лица,осигурени само за   12.800 12.800 
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Здравно осигуряване 
Вид осигурен Вноски за сметка на 

 

Работод
ател 

% 

Работн
ик 

% 

Самоосигу-
ряващо се 
лице  % 

Общ 

процент 

Работещи по трудов договор за 1-ва, 2-ра и 
3-та категория труд 4.800 3.200  8.000 

Самоосигуряващи се лица   8.000 8.000 

 

Допълнително задължително пенсионно осигуряване - универсален фонд 
Вид осигурен Вноски за сметка на 

 

Работод
ател 

% 

Работн
ик 

% 

Самоосигу-
ряващо се 

лице  % 

Общ 

процент 

За работещи по трудов договор 1-ва, 2-ра и 
3-та категория труд, родени след 31.12.1959 2.800 2.200  5.000 

За самоосигуряващи се лица,родени след 
31.12.1959    5.000 5.000 

 

 

Допълнително задължително пенсионно осигуряване - професионален фонд 
Вид осигурен Вноски за сметка на 

 

Работод
ател 

% 

Работн
ик 

% 

Самоосигу-
ряващо се 

лице  % 

Общ 

процент 

За работещи по трудов договор 1-ва 
категория труд 12.000   12.000 

За работещи по трудов договор 2-ра 
категория труд 7.000   7.000 

Дължимите вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест" се 
определят според икономическата дейност на предприятието.  

Дължимите плащания в България се внасят от работодателя преди изплащането на
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2.3.3.2.Румъния 
 
Социално осигуряване 
В Румъния всеки работещ внася социални, здравни и вноски във фонд 
безработица, чрез удръжки от месечното възнаграждение. За тези социално-
осигурителните фондове работникът следва да заплаща както следва: 
 
 Фонд ‘Социално (пенсионно) осигуряване”  
 
– 10.5% от брутното месечно заплащане, които са за сметка на работника и 
 
– 20.8% от брутното месечно възнаграждение за сметка на работодателя. 
 
Фонд “Осигуряване срещу безработица - 1% от брутния месечен доход за сметка 
на работника и 0.5% от брутната месечна заплата за сметка на работодателя . 
 
Фонд “Здравно осигуряване” – 5.5% от брутния месечен доход за сметка на 
работника и 5.2% от брутната месечна заплата за сметка на работодателя . 
 
Работодателите правят задължително вноски към тези фондове, както и към 
допълнителни социално-осигурителните фондове.  
 
Дължимите плащания в Румъния  се внасят от работодателя при изплащането на 
заплатите. Вноските към държавния бюджет са дължими до 25-число на месеца, 
следващ месеца, за който е изплатеното възнаграждението. 
 
И в двете страни стандартното работно време е 40 часа на седмица, от 
понеделник до петък. Максималното работно време, вкл. допълнително 
отработените часове, не може да надвишава 48 ч. на седмица. 
По Кодекса на труда освен по време на официалните празници, служителите 
могат да ползват мин. 20 дни платен годишен отпуск.  
Кодексът на труда също така обръща сериозно внимание на равнопоставеността 
- т.е. служители, наети на една и съща работа при едни същи условия трябва да 
получават едно и също базово възнаграждение. 
 

2.4.Инфраструктура: качество на живот 
 
2.4.1.Транспорт 
 
Област Плевен 
 

Транспортната инфраструктура е основен определящ фактор за регионалното 
развитие, конкурентноспособността и сближаването между отделните 
териториални системи.  

• Общата дължина на пътната мрежа в област Плевен е 791 км., а 
железопътните линии  - 205 км.  

• На север от Плевен преминава международния първокласен автомобилен 
път Е-83 София — Русе — Букурещ  

• Автомагистрала А-2 „Хемус“ от София до Варна е проектирана да 
преминава на 15 км южно от града  
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• Трите основни входно-изходни артерии на града — от София, Русе и Ловеч 
представляват магистрални отсечки  

• Плевен е важна гара от международната ж.п. линия София — Букурещ — 
Киев — Москва  

• Основно вътрешно ж.п. направление по линията София — Варна  
• В гр. Плевен транспортът е почти изцяло тролейбусен, организиран в 14 

линии, които обхващат почти всички градски райони.  
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Окръг Олт: Има 3 вида инфраструктура: речна, сухопътна и въздушна - летище в 
Крайова (в съседство).    

 
 
2.4.2.Здравеопазване и социални грижи 

 

Област Плевен е в една група с други 4 области в България , които се представят 
относително добре в сферата на здравеопазването. В областта един 
общопрактикуващ лекар през 2010 г. обслужва сравнително малко население – 
1348 души при средно за страната 1583, налице е висока достъпност до здравни 
грижи. Тази благоприятна позиция се наблюдава през всичките десет години 
назад въпреки намаляването на броя на общопрактикуващите лекари, тъй като 
то се компенсира от съпътстващото намаляване и на населението. 

Областта е на първите места и по достъпност до лекари със специалност 
„Кардиология” – на всеки 4243 души се пада по един кардиолог, което е 
съизмеримо с област Варна и София-столица. Сред причините е съществуващият 
Медицински университет в Плевен, което естествено създава клъстър от 
специалисти и стои зад възникването през последните години на частни 
клиники, които предоставят качествени здравни услуги и привличат пациенти от 
цялата страна. Например през 2007 г. започва работа частна многопрофилна 
болница за активно лечение, която е най-голямата клиника в Северозападна 
България. Този процес води и до най-високото регистрирано увеличение на броя 
на преминалите болни през лечебните заведения за болнична помощ на човек от 
населението за последните четири години. 
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През 2011 г. на всеки 100 души в областта се падат по 89 здравноосигурени, като 
това представлява увеличение в сравнение с 2010 г., т.е. тенденцията е 
положителна. 

 

 
Сегашното ниво на здравеопазването в окръг Олт е достигнато чрез интегрирана 
система от първични медицински услуги, предлагани от първична медицинска 
помощ, амбулаторна специализирана помощ и петте многопрофилни болници, 
една от тях за хронична психиатрия и една за пневмофизиология, с общ брой от 
2775 легла, предоставящи медицински услуги за превенция, лечение, спешни 
случаи и възстановяване, и помощ преди, по време на, и след раждането. 
В окръг Олт има 238 медицински кабинети - 118 в градовете и 120 в селата, 40 
зъболекарски кабинети - 31 в градовете и 9 в селата, 30 частни зъболекарски 
кабинети и 61 работещи аптеки. 
От 2002 година насам на територията на окръг Олт бяха основани 6 постоянни 
центрове, специализирани в първична медицинска помощ. 
 
 

2.4.3.Образование и култура 
Област Плевен: 

• Област Плевен се характеризира с богато културно-историческо 
наследство и прекрасна природа.  

• В района има чудесни условия за развитие на културен, екологичен и 
балнеоложки туризъм.  

• Хилядолетна е историята на областния център Плевен – с многобройни 
културни и архитектурни паметници  

• “Зелена зона” е построена около Плевен на около 25 хил. декара, 
включваща парковете “Кайлъка”, “Генерал Лавров”, “Генерал 
Генецки” и други  

• На 22 км югоизточно от града се намира Вълчи трън, където е открито 
Вълчитрънското златно съкровище през 1924 г.  

• Природен парк “Персина” е един от най-младите паркове в страната. 
Намира се на територията на три общини-Никопол, Белене и Свищов. 
Обхваща Свищовско-Беленската низина и острови по р.Дунав. 

 
• Имената на Плевен и на други населени места от областта – Телиш, 

Горни Дъбник, Гривица и Пордим, стават известни по света през време 
на Руско-турската освободителна война 1877-1878г.  

 
Културни институции: 

• Драматичен-куклен театър “Иван Радоев”, разполагащ с две сцени с 
610 места  

• Държавна филхармония с открита оперна сцена  
• Северняшки ансамбъл за народни песни и танци  
• Национално училище по изкуствата “Панайот Пипков” 
• Художествената галерия “Илия Бешков”  
• Постоянна изложба-дарение “Светлин Русев”  
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• Панорама “Плевенска епопея 1877” и богатата колекция на 
Историческия музей в гр. Плевен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На територията на окръг Олт има 557 училищни сгради, от  които 64 са в 
отлично състояние, 358 са в задоволително състояние и 135 са в лошо 
състояние. 
През периода 2000-2002, 7 образователни институции бяха възстановени с 
парични средства, дарени от Световната банка и Европейския фонд за Социално 
Развитие. Към настоящия момент има нови 16 образователни институции, които 
ще бъдат възстановени. 
  
Относно университетите в окръг Олт ще споменем: 
Националния колеж по земеделие „Карол Iвиst", Слатина, със следната 
структура: 
- Факултет по мениджмънт на регионалното развитие и икономическо 
инженерство в земеделието 
- Факултет по ветеринарна медицина 
Двата факултета се координират чрез Университета по земеделие и ветеринарна 
медицина в Букурещ. 
 
През последните години културната среда на окръг Олт се е развила чрез 
обучаване и подкрепа за талантите на « Синовете на Олт » в най-разнообразни 
области: пластични изкуства, музика, театър, изобразително изкуство, 
литература, поезия. 
 
Музеят на окръг Олт, основан през 1952, съхранява богато наследство от 
колекции, от които над 25 000 отделни предмети са специфични за културата и 
цивилизацията в региона на Олт, като много от тях са уникални и принадлежат 
на националното културно наследство. 
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Музеят на окръг Олт е разположен в сградата на стария административен дворец  
(исторически паметник), построен през 1887г. Музеят притежава колекции от 
картини, графични композиции, клип арт, които принадлежат на известни 
румънски артисти като: Octav Bãncilã, Alexandru Ciucurescu, Dumitru Ghiatã, Henri 
Catargi, Ion Popescu-Negreni, Spiru Vergulescu, Nicolae Trutã. 
 
Етнографският отдел на музея притежава много колекции, разпределени в 
раздели: традиции, керамика, текстил, тъкани, метал, дърво, ежедневно 
облекло. 
 
Трябва да споменем руната на Vãdastra, известните килими от окръг Олт, 
керамичните колекции (от Обога (Oboga), Корбени (Corbeni) и Романа (Româna)) 
и колекциите боядисани яйца от Обога. 
 
Окръжната библиотека «Ион Минулеску» («Ion Minulescu») притежава над 22 000 
издания (томове, книги, ежедневни и седмични издания, албуми със записи, CD-
ROM, филми за изкуството и документални филми, наръчници за обучение по 
чужди езици). 
  
В окръжната библиотека има раздел с английски книги с общо 20 000 тома. 
Културният център «OLTUL» се стреми да запази народните традиции, обичаите 
и популярните изкуства в окръга и ръководи професионалната фолклорна 
асамблея  «Plaiurile Oltului», добре известна в средите на изкуството, лауреат на 
много национални награди и с многобройни участия в международни фолклорни 
фестивали. 
  
Националните фестивали на традициите и обичаите, популярните фестивали и 
местни събития, организирани в окръг Олт са както следва:  
Национален фестивал «Romanian Cãlus» - Слатина, Каракал, Vîlcele, Dobrun; 
«Фестивалът на хляба» - Скорничещи; «Дървото на живота», фестивален конкурс 
за популярна керамика; Фестивален конкурс за дойни и балади «От Драганещи 
до хълма»; Фестивално състезание по хумор «Жителите на Олт… и останалата 
част на света»; национално фестивално състезание по фолклор и поезия «Ион 
Минулеску»; фестивално състезание по поп и популярна музика «Златният 
кораб». 
 

 
IV. Приложения, полезна информация 
 
България: 
 
Основен източник на доход на домакинствата в България продължава да бъде 
работната заплата, която формира 52.1% от общия доход. 
Вторият по значение източник на доход за българските домакинства са доходите 
от пенсии. 
Най-голям дял при формиране на общия разход на домакинствата имат 
разходите за храна и жилище (енергия, горива, вода и др.) - 52.8% от всички 
разходи. 
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СРЕДНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА в лева НА НАЕТИТЕ ЛИЦА  ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО 
ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА* 
 
 

Месеци Статистически 
райони I II III 

Северозападен 
район 579 558 579 
 -Видин  465 456 466 
 -Враца 803 737 756 
 -Ловеч 517 506 524 
 -Монтана 525 523 548 
 -Плевен 528 520 545 

 
Забележка: Фиксиран курс на лева спрямо еврото – 1,9558 лева за 1 евро 
Източник: НСИ 
[3] EUR 1 = BGN 1.95583 – официален обменен курс на Българска Национална 
банка 
 
Режимът на данъчно облагане в България може да се класифицира в две 
основни категории: 
 
Преки данъци:  

• Корпоративен данък;  
• Данък върху доходите на физическите лица;  
• Данъци, удържани при източника. 

 
Косвени данъци:  

• Данък върху добавената стойност (ДДС) 
• Акцизи. 

 
 
 
 Румъния България 
Часова зона GMT +2 

 
GMT +2 

Климат Умерено континентален. 
Средната температура през 
зимата -3°C, 
а през лятото 22 - 24°C 
 

Умерено континентален с 
четири сезона. 
Средната температура през 
лятото: 21°C. Средната 
температура през зимата: 
 2 °C 

Телефонен код +40 (Румъния), 21 (Букурещ) 
 

+359 (България), 2 (Сoфия) 

Официални 
празници 
 

1 януари, понеделник след 
Великден, 1 май, 1 
декември 
(Национален празник на 
Румъния), 25 – 26 декември 

1 януари, 3 март, 1 май, 
понеделник след Великден, 
6 май, 24 май, 6 септември, 
22 септември, 25 декември  
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Валута Лея - RON1 
 

Български лев 
Фиксиран курс на лева 
спрямо еврото – 1,9558 лева 
за 1 евро 
 

Официално 
работно време 
 

8:30 – 17:00, понеделник до 
петък 
 

8:00 - 17:00, понеделник до 
петък 
 

Данък печалба Корпоративен данък: 16% 
Данък върху дивидентите: 
16 % 
Данък върху оборота за 
малки фирми: 2 % за 2007 г, 
2,5% за 2008 г. 
 

Корпоративен данък: 10% 
 
Данък върху дивидентите: 
7% 
Няма ограничение върху 
репатриране на печалбата. 

ДДС Стандартен процент - 24 %. 
Прилага се и редуциран ДДС 
в размер от 9% за хотелски 
услуги, книги, вестници, 
лекарства и др. 
Период на възстановяване 
на данъка: 45 дни 
Доста обществени услуги, 
като например 
здравеопазването, 
научноизследователските, 
образователни и дарителски 
акции, банкирането и други 
са освободени от ДДС. 
 

Ставката на данъка е 20%, 
освен за доставките, 
изрично посочени в закона 
като облагаеми с нулева 
ставка; за настаняване в 
хотел при организирани 
пътувания, размерът на 
ставката е 7%. 
Период на възстановяване: 
3 месеца 

 
Източник: Българска агенция за инвестиции 
 
Полезна информация: 
 
Според пазарни експерти, през последните 7 години сделките със земеделска 
земя в България постоянно растат и цената й също. Кривата на този растеж 
върви рязко нагоре от две години насам и тенденцията се очаква да продължи. 

• Около 310 – 320 лева за декар е средната цена на земеделската земя в 
България  

• В Централен Северен и Североизточен район /без Добруджа/ тя е 200-320 
лв. за дка. Но в по-добрите райони стига и до 500 и 1000 лв. за декар. В 
голямата житница на България – Добруджа, се сключват сделки и над тази 
цена (Източник: Българската асоциация на собствениците на земеделски земи) 

• Държавната субсидия за декар през 2011 г. – от 32  до 35 лв.  
• Увеличава се интересът на чуждите инвеститори за покупка на земя. 

 
По данни на Българската национална асоциация “Етерични масла, парфюми и 
козметика”, цената на българското розово масло през 2012 година е достигнала 
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рекордните 6 000 евро за килограм. Поскъпването в рамките на последните три 
години е от порядъка на близо 50%, тъй като през 2009 година цената му е 
варирала около 4200 евро. 
 
Продажби жилища, на кв.м 
Плевен,2011-2012 
всички райони 
 

 
Наеми жилища на кв.м, Плевен,2011-
2012 
всички райони 
 

 
 
 Стаи под наем: 

• Стаи с хазяи 50-80 лв. на месец 
• Самостоятелни стаи с бани/тавани и др. -70 -150 лв. 
• Гарсониери 150-300 лв. 
• Двустайни апартаменти 180-400 лв. 
• Тристайни апартаменти 200-500 лв. 
• Стаи за  отделни нощувки от 15 лв. до 30 лв. 

 
 
В Плевен се предлагат самостоятелни стаи и апартаменти за нощувки в хотел на 
цена от 50 лв. до 120 лв. В повечето общини на област Плевен има обществени 
места за настаняване /хотели, хостели, мотели, хижи, бунгала/.  
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Разходите за пътуване до различните населени места зависят основно от вида 
транспорт като определено железопътния е по-евтин от автобусния. 
За пример цената на билета по маршрута Плевен – Левски (50 км.) с автобус е 8 
лв., а с влак – 5 лв.  
 
Регистрация и установяване в Румъния: 
 
Българските граждани, както и всички граждани на ЕС се възползват от 
принципа на свободното придвижване в рамките на ЕС и могат да пребивават до 
3 месеца в Румъния единствено с валиден документ за самоличност. В рамките 
на 15 дни от пристигането им в страната, европейските граждани трябва да 
уведомят най-близкия офис на гранична полиция или румънския имиграционен 
офис и да декларират престоя си. Същото важи и за членове на техните 
семейства, независимо от тяхното гражданство.  
 
Ако гражданин на страна членка на ЕС остане за период по-дълъг от 3 месеца, 
трябва да докаже, че е нает, самонает или има достатъчно средства за 
издръжка, или е учащ. Той трябва да подаде заявление в румънския 
имиграционен офис като в деня на подаване на заявлението се издава специален 
регистрационен сертификат. Ако сте живели в Румъния легално за период над 5 
години, имате право на постоянно жителство, като получавате карта за 
постоянно пребиваване, за която е необходимо да заплатите съответните такси. 
 
Живот 
 
Препоръчително е да знаете къде ще останете в Румъния преди да влезете в 
страната. Ако желаете да наемете апартамент, най-добрият начин е да 
проверите специализираните обяви в печатните издания. Можете да го 
направите и чрез агент за недвижими имоти. Цената варира според размера на 
апартамента и разположението му. Подписва се договор със собственика, който 
представлява официален документ. 
 
Интернет предлага също много възможности за купуване и наемане на жилища:  
http://www.imobiliare.ro/ . 
 
В по-големите градове, особено в столицата Букурещ и в курортните градове, 
недвижимите имоти са доста по-скъпи в сравнение с останалите части на 
страната. При покупката на къща е необходимо документите да се легализират 
чрез нотариална кантора. 
 
Образование 
 
Държавната образователна система е безплатна. Румънският език е официален 
във всички нива на образование. Според сегашния закон обучението може да се 
провежда и на други езици. 
 
Образователната система е организирана на различни нива, осигуряващи 
последователност и приемственост в образователния процес. Предучилищното, 
основното, общото и средното специално образование продължават в пред-
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университетска система на образование, като на края на общото образование се 
полагат зрелостни изпити (матура). 
 
След присъединяването на Румъния в ЕС, гражданите на останалите страни 
членки имат свободен достъп до всяко ниво на образование в страната по 
същите законови условия както румънските граждани, включително относно 
таксите за обучение. 
 
Признаване на дипломи 
 
С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти 
на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко 
инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване 
на дипломи и квалификация. 
 
1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при 
признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: 
www.enic-naric.net. Националния център в Румъния (Centrul National De 
Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED: можете да намерите на:  
http://www.cnred.edu.rо. 
 
2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните 
умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на 
професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка 
държава са установени места за информация относно системата Europass – за 
повече информация: www.europass.cedefop.europa.eu. 
 
Местни данъци Румъния: 
Данък сгради : между 0.25% и 1.5% от историческата стойност на сградата. 
Всяка една община има право да определя собствен процент на данъка, който не 
бива да се различава от определените от държавата нива с повече от 20%. 
Местният общински съвет може също така да реши да даде отстъпка до 10%, ако 
данъка се плати до 31 март на съответната година. 
 
Данък върху земята: Собствениците на земя дължат данък за нея, който се 
определя на кв. м според местоположението, вида и категорията на използване 
по силата на класификация, приета от местния общински съвет. 
Фирми, развиващи селскостопански дейности и притежаващи земя, върху която 
има селскостопански сгради и съоръжения, не дължат данък за нея. 
Данъкът върху земята се внася всяка година на две равни вноски, като местният 
общински съвет може да даде отстъпка до 10% на собствениците, внесли данъка 
до 31 март на съответната година. 
 
Търсене на работа: 
 
Румъния не прилага разрешителен режим, изискващ разрешение за работа на 
нейна територия за български граждани. Работа в Румъния може да намерите 
чрез всички познати източници, включително като използвате мрежата за 
европейски услуги по заетостта EURES. Владеенето на румънски език Ви дава 
големи предимства. Може да се обърнете към местните структури на 
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Националната агенция по заетост (Agentia Nationala pentru Ocupare a Fortei de 
Munca (ANOFM)): http://www.anofm.ro/, ако Ви е необходима по-детайлна 
информация, относно свободните работни места и условията на труд. 
Структурата на EURES е директно свързана с националната система по заетост, 
както и с интернет страницата на ANOFM: http://www.eures.anofm.ro/ . 
Съществуват и редица частни агенции, ориентирани както към търсещи работа 
лица, така и към работодателите. Посредническите услуги на частните 
посредници се заплащат. 
 
Работа може да търсите и чрез обяви за свободни работни места в интернет: 
http://www.ejobs.ro/ , http://www.myjob.ro/ , http://www.bestjobs.ro/ , както 
и чрез обяви в румънската преса: http://www.ziare.ro/, използване 
посредничеството на частни агенции за подбор на персонал: 
http://www.manpower.ro/, http://www.trenkwalder.com/ro/. 
(източник Агенция по заетостта, МТСП-България ) 
 
Заплащане на труда: 
 
Средните работни заплати в Румъния са доста по-ниски в сравнение с тези в 
Западна Европа, но по-високи от тези в България. Статистическите данни 
показват, че средното нетно възнаграждение през март 2010 е било 1509 леи 
(755 лв.), а средното брутно - 2074 леи (1035 лв.). 
 „През юни 2012 средната работна заплата там изпревари българската с почти 
25%” според Пламен Димитров, КНСБ.  
 
Адресна информация за важни институции – България: 

Министерство на труда и социалната политика 
www.mlsp.government.bg 

Министерство на Икономиката, енергетиката и туризма 
www.mi.government.bg 

• Териториален офис  на Национална агенция по приходите ПЛЕВЕН 
адрес: Плевен, ул. Дойран 43 
 

• ОБЛАСТНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
адрес: Плевен, ул. В.Левски 1 

 
• ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ 

адрес: Плевен, ул. В.Левски 1 
 

• ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И 
СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
адрес: Плевен, пл. Възраждане 1 

 
• ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО 

ЛОЗАТА И ВИНОТО 
адрес: Плевен, ул. В.Левски 1, ет. 3 
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• АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ 
адрес: Плевен, ул. Дойран 160 

 
• АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР 

адрес: Плевен, ул. Ал.Стамболийски 1, ет. 8 
 
Адресна информация за важни институции – Румъния: 
 
Посолство Букурещ: 
гр. Букурещ, сектор 1 ул. “Рабат” № 5. 
Телефон-централа: 0040 21 230 21 50; 230 21 59; 
Факс: 0040 21 230 7654; 
Е-mail: embassy.bucharest@mfi.bg 
Web: www.bgembassy-romania.org 

Консулска служба: гр. Букурещ, сектор 2, ул. “Василе Ласкар” № 32. 
Телефон: 0040 21 318 7978 ; факс: 0040 21 318 7979 

Служба по търговско- икономическите въпроси : 
Е-mail: bultarg@absi.ro; 
Телефон: 004021/318 91 66  
Адресът, към който могат да се обръщат гражданите е: bulembassy@rdsmail.ro 
Почетен консул на България: Георги Наков 
Адрес: Тимишоара, “Piata Unirii” nr. 14 
Телефон: 0040 720 066 100; Факс: 0040 378 104 322 
Приемен час: вторник и четвъртък 14.00-16.00 
 
 
Интернет адреси  
 
http://ori.mai.gov.ro/ -  Румънски имиграционен офис 
http://www.igp.ro/ - Главна инспекция на румънската полиция  
http://www.arisinvest.ro/ - Румънска агенция за чуждестранни инвестиции 
http://www.mai.gov.ro - Министерство на вътрешните работи и 
административната реформа http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/ - Главна 
дирекция по паспортите към Министерството на вътрешните работи и 
административната реформа 
http://www.mmuncii.ro - Министерство на труда, семейството и равните 
възможности 
http://www.mfinante.ro/ - Министерство на финансите 
http://www.cnas.ro/ - Национална здравно-осигурителна каса 
http://www.edu.ro/ - Министерство на образованието, науката и младежта 
http://www.unibuc.ro/ - Букурещки университет  
http://www.ase.edu.ro/ - Академия по икономически науки - Букурещ  
http://www.ubbcluj.ro/ - Университет “Бабеш-Боляй” – Клуж-Напок 
http://www.upt.ro/ - Университет “Политехника” – Тимишоара 
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ОКРЪГ ОЛТ – адресна информация за важни институции: 
 
ПРЕФЕКТУРА ОКРЪГ ОЛТ (Prefectura Judetului Olt) 
Адрес: Alexandru Ioan Cuza Bulevard, No. 12 - 14, cod postal 230025, Slatina, 
Judetul Olt 
Тел.: + 40 249 410 090, + 40 249 410 104 
Факс: + 40 249 432 968 
Ел. поща: prefectura@prefecturaolt.ro 
 
ОБЛАСТEН СЪВЕТ ОЛТ (Consiliul Judetean Olt) 
Адрес: AI. I. Cuza Bulevard, No. 14, Slatina, Judetul Olt 
Тел.: + 40 249 431 080 
Факс: + 40 249 431 122 
Интернет сайт: 1www.cjolt.ro 
 
ОБЩИНА СЛАТИНА (Primaria Judetului Slatina) 
Адрес: Mihail Kogalniceanu Str., No. 1, Slatina, Judetul Olt 
Тел.: + 40 249 439 377; + 40 249 439 233 
Факс: + 40 249 439 451, + 40 249 439 336 
 
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР – ОФИС ОЛТ (Agentia de Inregistrare) 
Aдрес: George Poboran Str., No 2 
Тел.: + 40 249 431 299 
 
ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНА ПАЛАТА – ОЛТ (Casa Nationala de Asigurari de 
Sanatate) 
Адрес: Muncii Alley, No. 1-3 ,cod postal 0500, Slatina, Judetul Olt 
Ел. поща: 1info@casot.rdscv.ro 
Тел.: + 40 249 415 905; + 40 249 415 906; + 40 249 415 907; + 40 249 415 908 
Факс: + 40 249 415 902; + 40 249 415 903 
 
ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА И СЕЛСКОСТОПАНСКА КАМАРА – ОЛТ (Camera de 
Comert, Industrie si Agricultura Olt) 
Адрес: Nicolae Titulescu Str., No.49,cod postal: 0500, Slatina, Judetul Olt 
Тел.: + 40 249 439 107; + 40 249 431 080 
Факс: + 40 249 439 109 
Ел. поща: euro@cciaolt.ro 
Интернет сайт: www.cciaolt.ro 
 
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА СРЕДНИ И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В РУМЪНИЯ 
(Consiliul 
National Al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania) 
Адрес: 49, N. Titulescu Blv., cod postal: 230100, Slatina, Judetul Olt 
Лице за контакт: eng. Emil Marinescu – Presedinte 
Тел./Факс: + 40 249 415 832 
Мобилен телефон: + 40 744 560 264 
Ел. поща: cnipmmrslatina@yahoo.com 
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ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК КОРАБИА (10,46 ha) 
Администрация: 
Адрес: Nicolae Titulescu Str., No. 49, Slatina, Judetul Olt 
Управител: Dumitru Guian 
Тел.: + 40 249 439 579 
Факс: + 40 249 439 109 
Ел. поща: 1cciatlolt@cciaolt.ro 
 
АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (Agentia imobiliare) 
The Real Estate Agency Ritz SRL 
Адрес: Lipscani Str., No. 39, Slatina, Judetul Olt 
Тел.: + 40 249 410 116 
 
ПРЕВОДАЧЕСКА АГЕНЦИЯ (Firma de traduceri) 
Margineanu Miruna 
Адрес: Ecaterina Teodoroiu Str., No. 6, intrare F, apartment 3, Slatina, Judetul Olt 
Moбилен телефон: + 40 728 690 585 
 
АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ (Agentia de Recrutare) 
Окръжна агенция по заетостта Слатина 
Адрес: Prelungirea Crisan Str., No. 2, Slatina, Judetul Olt 
Тел.: + 40 249 438 595; + 40 249 438 531 
Факс: + 40 249 432 276 
Ел. поща: olt@ajofm.anofm.ro 
 
МЕСТНИ МЕДИИ (Publicatii regionale) 
Gazeta de Olt 
Адрес: Cazarmii Str., No. 11, Slatina, Judetul Olt 
Тел./Факс: + 40 0249 416 049 
Ел. поща:1office@gdo.ro 
 

Полезни бизнес – контакти 

Официални електронни страници: 

Митническа инфомация: http://www.customs.ro/ 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm 

Данъчна информация:  

http://www.mfinante.ro/engl/link.jsp?body=/engl/cod_fiscal/cuprins.htm (линк 
към Данъчен кодекс на Румъния (на английски) 

http://www.mfinante.ro/engl/cod_fiscal/TITLE%20VI.en.htm (линк към 
разпоредбите за ДДС (TVA) на английски) 

http://arisinvest.ro/en/investment-legal-framework/taxation 
www.onrc.ro (Национален търговски регистър) 
Законодателство в стопанската дейност: http://www.arisinvest.ro/en 
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http://arisinvest.ro/en/investment-legal-framework 
http://arisinvest.ro/en/useful-resources/useful-business-support 
www.onrc.ro/romana/formalitati.php 

Полезни електронни сайтове с юридическа информация: 

www.topavocat.ro 
www.e-juridic.ro 
www.rubinian.com 
www.modele-de-contracte.ro 

Полезни електронни сайтове с данъчно-счетоводна информация: 

www.contabilul.ro 

www.de-contabilitate.ro 

www.conta.ro 

Контактна информация за основни търговско-промишлени палати, браншови и 
други организации: 

Румънска търговско-индустриална камара: www.ccir.ro 

Българо-румънска търговско-промишлена палата: www.brcci.eu 

Букурещка търговско-индустриална камара: www.ccib.ro 

Национален съвет на малките и средни предприятия в Румъния: www.cnipmmr.ro 

Фондация “Румънски център за малки и средни предприятия”: www.imm.ro 

The Enterprise Europe Network in Romania: http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/countries/romania_en.htm 

Евро-инфо Център – Букурещ: www.euro-info.ccir.ro 

Олт 
E-mail: cciaolt@cciaolt.ro  

Актуална информация за състоянието на пътищата може да бъде получена на 
интернет-адрес http://www.cnadnr.ro/drumuri.php 
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V. Бъдещо развитие 
 
1.1.Как си представяме области Олт и Плевен в близкото 
бъдеще? Връзка със Стратегия 2020 и Стратегията на ЕС за 
благоденстващ Дунавски регион.  

От 1 януари 2007 г., след като изпълниха критериите за членство, България и 
Румъния станаха пълноправни членове на Европейския съюз. 

 
Демократична България със своето древно минало и съвременните си 
постижения като член на Европейския съюз и НАТО, споделя с Румъния еднакви 
ценности и идеали и сходни позиции по всички важни международни въпроси. 

 
1.2.Възможности за сътрудничество и съвместни действия 

 
СТИВ съкратено означава Служба по търговско – икономическите въпроси и е 
част от посолствата на Република България по света. Неин принципал е 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на България, като 
службата се отчита за своята дейност директно на Министерството, както и пред 
МВнР, чрез ежемесечните доклади на посолството. 
Основните задачи на СТИВ – Букурещ са: 

- Оказване съдействие на Правителството на Р България, Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/, както и на всички други 
официални институции в България, при реализирането на техните 
инициативи и проекти с Румъния, както като двустранни 
взаимоотношения, така и в рамките на ЕС. 

- Непрекъснато разширяване, обновяване и поддържане на контакти с 
официалните държавни институции в Румъния и техните представители 
на всички нива /национално, регионално, местно/, с цел обмяна на идеи 
и подобряване на достъпа до информация по въпроси, свързани с 
развитието на двустранните търговско-икономически отношения. 

- Осъществяване на постоянни контакти с посолствата, търговско – 
икономическите съветници и представителите на различните субекти, 
акредитирани в Румъния от Европейския съюз и другите страни по света, 
с цел обмяна на мнения, становища, общи цели и конкретни теми, 
свързани с разширяване на сътрудничеството в духа на Европейските и 
световни ценности. 

На практика това означава пълно съдействие при разработването и 
осъществяването на търговско- икономическата политика и стратегия на 
Република България към северната й съседка Румъния. 
 

Договорно-правна база за сътрудничество: 

Договор за приятелство, сътрудничество и добросъседство между Р България и 
Румъния (януари 1992 г., в сила от 8.10.1992 г.); 
• Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване 
отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото (юни 1994 г., в 
сила от 12.09.1995 г.); 
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• Спогодба за взаимно насърчаване и взаимна защита на инвестициите (юни 1994 
г., в сила от 23.05.1999 г.); 
• Спогодба за производствено, търговско-икономическо и научно-техническо 
сътрудничество (март 1995 г.); 
• Споразумение между правителството на Република България и правителството 
на Румъния за сътрудничество в областта на пощите и далекосъобщенията 
(декември 1995 г.) 
• Конвенция за сътрудничество в областта на карантината и защита на 
растенията (юли 1996 г., в сила от 1.03.1997 г.); 
• Ветеринарно-санитарна конвенция (юли 1996 г., в сила от 1.07.1997 г.); 
• Протоколи за либерализация на търговията с промишлени и селскостопански 
стоки в рамките на Споразумението за присъединяване на България към ЦЕФТА 
(юли 1997 г., в сила от 01.01.1999 г.); 
• Договор за сътрудничество в областта на туризма между България и Румъния 
(ноември 1998 г., в сила от 16.07.1999 г.); 
• Спогодба за сътрудничество и взаимопомощ в митническата дейност 
(ноември 1998, в сила от 31.10.1999 г.); 
• Спогодба за превоз на моторни превозни средства и пътници със 
специализирани кораби през граничните пунктове между двете страни по 
българо-румънския участък на р. Дунав (ноември 1998 г., в сила от 25.01.2000 
г.); 
• Спогодба за двустранно признаване на дипломите и научните степени (януари 
1999 г, в сила от ноември 1999 г.); 
• Споразумение за техническите, финансовите, правните и организационните 
въпроси, свързани с изграждането на нов граничен комбиниран (пътен и 
железопътен) мост между двете страни на река Дунав (юни 2000 г., в сила от 6 
април 2001 г.); 
• Споразумение за зоната за въздушна сигурност от двете страни на българо-
румънската граница над АЕЦ “Козлодуй” (2004 г.); 
• Споразумение за сътрудничество в областта на водното стопанство (ноември 
2004 г., в сила от 15 март 2005 г.); 
• През декември 2004 г. е подписано Споразумение за гранично-полицейско 
сътрудничество; 
• През юли 2005 г. на двустранна среща на министрите на вътрешните работи 
Георги Петканов и Василе Блага е подписан Протокол за сътрудничество между 
МВР на България и Румъния; 
• На 31 март 2005 г. министрите на външните работи подписаха новата Програма 
за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата; 
• Споразумение между правителството на Република България и правителството 
на Румъния за презграничния трафик на лица, транспортни средства, оборудване 
и материали в процеса на строителството и въвеждането в експлоатация на нов 
комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав (31 
юли 2006 г.); 
• Спогодба между Република България и Румъния за социална сигурност 
(октомври 2005 г.); 
• Спогодба между правителството на Република България и правителството на 
Румъния във връзка с режима на българо-румънската държавна граница, 
сътрудничеството и взаимопомощта по гранични въпроси (28 август 2006 г.); 
• Българо-румънска програма за съвместни полицейски дейности за 2006 – 2007 
г. (28 август 2006 г.); 
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• Програмата за сътрудничество между правителството на Р България и 
правителството на Румъния в областта на образованието, науката, културата, 
масмедиите, младежта и спорта за периода 2009-2012 г. (11 декември 2009 г.); 
• Меморандум за разбирателство по изпълнението на Програмата за 
трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г. (26 февруари 
2010 г.); 
• Меморандума за разбирателство между Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията на Република България и 
Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния за 
сътрудничество по въпроси на аеронавигационното обслужване и за 
установяване на функционален блок въздушно пространство, състоящ се от 
националното въздушно пространство на Република България, националното 
въздушно пространство на Румъния и въздушното пространство, включено в 
обхвата на международноправните ангажименти на Република България и 
Румъния (DANUBE FAB) (26 февруари 2010 г.); 
• Административно споразумение между Министерствата на вътрешните работи 
на Република България и Румъния за установяване на критерии и механизми за 
определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за 
убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета 
страна (23.09.2010 г.); 
• Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма на Република България и Министерството на 
икономиката, търговията и бизнес-средата на Румъния (23.09.2010 г.); 
• Споразумение между Националната агенция по приходите на Република 
България и Националната агенция за данъчна администрация на Румъния за 
засилване на сътрудничеството в областта на Данъка върху добавена стойност 
(23.09.2010 г.); 
• Меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма на Република България и Министерството на 
икономиката, търговията и бизнес средата на Румъния за подготвителни 
действия във връзка с изпълнението на хидроенергийни комплекси на р. Дунав 
(12.10.2011 г.); 
• Споразумение между Министерството на вътрешните работи на Република 
България и Министерството на администрацията и вътрешните работи на 
Румъния за сътрудничество в областта на образованието, обучението и 
квалификацията на полицейски служители (12.10.2011 г.); 
• Споразумение между Правителството на Република България и Правителството 
на Румъния относно презгранични операции за Air Policing (12.10.2011 г.). 
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VI.Как да ползвам гайда, за да ми е полезен? 
 
Уважаеми читателю, 
 
При подготовката на това Ръководство положихме усилия да представим 
актуална, точна и коректна информация. Въпреки това, включените тук данни и 
съвети предоставят само общи насоки за мобилност и трудова заетост, които 
предлага съвместния пограничен регион. 
От РЦПСП Плевен не може да се търси отговорност за резултатите от каквито и 
да е бъдещи действия, предприети на базата на тази публикация или за 
допуснати грешки и пропуски. Чрез това Ръководство РЦПСП Плевен няма за цел 
да предоставя маркетингови, юридически или трудово-правни услуги. 
Следователно, насърчаваме ползвателите на ръководството преди вземането на 
решения за мобилност и трудова заетост да се обръщат към съответните 
специалисти по всички конкретно възникнали въпроси. 
 
Ръководството включва информация, актуална към м. юни 2012 г. 
 
 

И като заключение, откъс от “Непознатата Румъния” – пътеводител за северната 
ни съседка на български език.   

„Като хора с вкус към пътешествието, използвахме последните четири години, 
когато живяхме в Румъния, за да обиколим и разгледаме страната. Изминахме 
около 60 000 километра по пътищата и пътеките на Румъния, разходихме се из 
нейните градове, села, замъци и планини и отрихме, че историята на България и 
Румъния е преплетена повече, отколкото се учи в учебниците, а следи от 
българското влияние има навсякъде. Че правенето на скара на дървени въглища 
е „национален спорт”, а качамакът може да се готви и в гювече. Че има вариант 
на българския език, който използва латинската азбука – павликянският диалект, 
говорен от банатските българи-католици”. 
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