
ВАРИАНТ 8

НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Приложение 4.35

BG051PO001-1.1.13-0280-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0280 Конфедерация на труда "Подкрепа" "ПИЕР" (Подкрепа за институционална 

експертна реализация"

15

  357 799,02   357 799,02 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София ул. Ангел Кънчев 2

Община - Столична  Дейност 1. Създаване на екип по проекта, управление;Дейност 2. Дейности за популяризиране 

на проекта;Дейност 3. Подбор на представителите на целевата група;Дейност 4. Оборудване 

на новите работни места;Дейност 5. Предоставяне на обучение по ключова компетентност за 

представителите на целевата група;Дейност 6. Осигуряване на заетост за 12 месеца за 

представителите на целевата група, успешно завършили обучение по проекта.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване на 

ключови компетенции;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0421-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0421 "СЧЕТОВОДСТВО М" ЕООД "Ново начало за икономисти"

18

  108 165,60   108 165,60 Област: София град Oбщина: Столична 

1303 София ж.к. "ЗОНА Б-5", бл. 15, вх. 

Г, ет. 2 

Община - Столична  Дейност 1. Организация и управление на проекта;Дейност 2. Подготовка и избор на 

изпълнители  съгласно  ПМС 69/2013 г.;Дейност 3. Провеждане на обучения по 

професионална квалификация и ключова компетентност;Дейност 4. Осигуряване на заетост на 

успешно приключилите обучение лица;Дейност 5. Закупуване на оборудване и обзавеждане за 

ново разкритите работни места;Дейност 6. Оценка на ефективността от проведените обучения 

и постигнатите резултати

;Дейност 7. Публичност и заключителни дейности

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0137-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0137 "СКОРПИО ОЙЛ" ООД "Създаване на нови работни места и на 

условия за професионална реализация 

на безработни младежи до 29 години в 

"Скорпио Ойл" ООД"

15

  97 668,67   97 668,67 Област: Смолян Oбщина: Девин 4800 

Девин ул. "Гранит" 7

Община - Девин  1.	Изграждане на операционен мениджмънт и координация между Кандидата и Управляващия 

орган.;2.	Управление и координация на проекта.;3.	Популяризиране на проекта и на 

Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.  ;4.	Подбор и сформиране на 

целевата група.;5.	Провеждане на професионално обучение и ключова компетенция на целевата 

група.;6.	Доставка на обзавеждане и оборудване, свързани със създаването на нови работни 

места за представителите на целевата група;7.	Осигуряване на участниците в обучението на 

възможност за работа при работодателя.;8.	Наблюдение и вътрешен мониторинг на 

изпълнението на дейностите и резултатите от тях.;9.	Междинно и финално отчитане на 

изпълнението на дейностите по проекта.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0214-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0214 АРЕА ЕООД "Насърчаване на младежката заетост в 

"АРЕА" ЕООД"
15

  328 300,60   328 300,60 Област: Варна Oбщина: Варна 9002 

Варна бул. ЦАР ОСБОБОДИТЕЛ № 25

Община - Варна  1.	Управление и популяризиране на проектните дейности;2.	Извършване на подбор и включване 

в обучение на безработни младежи на възраст до 29 г.;3.	Осигуряване на заетост на успешно 

завършилите обучението лица;4.	Оборудване и обзавеждане на новоразкрити работни места в 

„АРЕА” ЕООД

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0197-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0197 "БЕСТрейнинг" ООД "Работни места за модерно 

образование"

18

  80 753,32   80 753,32 Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 

9300 Добрич-град бул.ДОБРУДЖА № 

11 вх.Б ап.10

Община - Добрич-град  1. Организация и управление на проекта;2. Подбор на бенефициенти  ;3. Организиране и 

провеждане на обучение за повишаване на професионална квалификация  ;4. Организиране и 

провеждане на обучение по ключови компетентности  ;5. Оборудване на новите работни места  

;6. Наемане на работа   на успешно завършилите обученията;7. Публичност и информираност  

;8. Организиране и провеждане на тръжни процедури   

;9. Финансов одит на проекта   

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0276-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0276 "ФРАНЧАЙЗИНГ БГ" ООД "Нови работни места за младежи във 

Франчайзинг БГ"

14

  90 434,13   90 434,13 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София ул. "А. П. Чехов" No 58А

Община - Столична  Дейност №1 Управление, координация, мониторинг и отчитане на проектните 

дейности;Дейност №2 Подбор на целевата група и провеждане на обучение по ключова 

компетентност 5 „Умения за учене“.;Дейност №3 Доставка на оборудване и обзавеждане за 

обособяване на новоразкритите работните места.;Дейност №4 Осигуряване на 

заетост;Дейност №5 Информиране и публичност

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване на 

ключови компетенции;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0104-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0104 Фондация "Фонд за превенция на 

престъпността - Инициативи и гражданска 

активност" - гр. Пазарджик

"Ново работно място в "ИГА""

18

  100 099,55   100 099,55 Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 

4400 Пазарджик бул. Ал. Стамболийски 

8, п.к. 140

Община - Пазарджик  Дейност 1 „Управление и мониторинг на проекта”;Дейност 2 „Подбор на представители на 

целевата група за включване в проекта”;Дейност 3 „Предоставяне на професионално 

обучение”;Дейност 4 „Предоставяне на обучение по ключови компетентности” ;Дейност 5 

„Наемане на обучените лица” ;Дейност 6 „Закупуване на оборудване и обзавеждане за новите 

работни места” ;Дейност 7 – „Информиране и публичност” 

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0479-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0479 ГелеСофт ЕООД "Обучение, заетост и нови работни 

места за безработни младежи"

15

  32 589,69   32 589,69 Област: Велико Търново Oбщина: Горна 

Оряховица 5100 Горна Оряховица Г. 

Оряховица, ул. Георги Измирлиев 2А

Община - Горна Оряховица  1. Сформиране на екип и създаване на система за управление на проекта.;2. Осигуряване на 

материалите и консумативите за нуждите на проекта.;3. Информиране и популяризиране на 

проекта.;4. Подбор на курсистите за обучение.;5. Провеждане на входящ тест за курсистите по 

КК 2 – Общуване на чужд език.;6. Провеждане на курс 1 - “Оператор на компютър”.;7. 

Провеждане на курс 2 - “Английски език – А1”;8. Полагане на изпит и издаване на документи на 

успешно завършилите курсовете.;9. Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за 

новите работни места.;10. Разкриване на нови работни места и назначаване на работа на 

завършилите курсисти.;11. Изготвяне на междинни отчети за изпълнението на проекта.;12. 

Заключителен отчет.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0260-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0260 "Рапидо Експрес енд Лоджистикс" ООД "Нови възможности за заетост в 

"РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД 

ЛОДЖИСТИКС" ООД"

18

  108 931,56   108 931,56 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София ул. "Арчарица" 10

Община - Столична  1. Организация и управление на проекта, вътрешен контрол на изпълнението.;Избор на 

изпълнители в съответствие с ПМС № 69/11.03.2013 г.;3. Подбор на представителите на 

целевата група;4. Осигуряване на публичност за проекта.;5. Професионално обучение за част 

от професия по втора квалификационна степен,  специалност „Продавач - консултант” с код 

3410201 на 12 безработни младежи;6. Обучение за придобиване на ключови компетенции КК 

5. Умение за учене – „Умения за работа в екип” на 12 безработни младежи.;Оборудване на 10 

нови работни места;Осигуряване на заетост на 10 безработни младежи до 29 години, успешно 

завършили обученията, за период от 12 месеца;Одит

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0063-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0063 ЛОМСКО ПИВО АД "Нови работни места и заетост за 

безработни младежи в "Ломско пиво" 

АД

15

  214 174,65   214 174,65 Област: Монтана Oбщина: Лом 3600 

Лом ул. АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ 43 

Община - Лом  Управление, организация и контрол на дейностите по проекта.;1. Осъществяване на мерки за 

визуализация и публичност на проекта и Финансиращия орган.;2. Провеждане на подбор и 

избор на 20 безработни младежа за назначаване на длъжност към “Ломско пиво” АД в  четири 

професионални сфери. ;Провеждане на обучение по ключова компетентност „Умения за учене” 

на подбраните безработни младежи.;4. Разкриване, оборудване и обзавеждане на нови 

работни места към “Ломско пиво” АД за младежите, успешно преминали  обучението. 

;Осигуряване на заетост на новите работни места към “Ломско пиво” АД на подбраните 

младежи за период от мин. 12 месеца.;6. Одит на изпълнението на проекта  

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване на 

ключови компетенции;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0028-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0028 "ТЕМПЛАР" ЕООД ""Темплар" ЕООД за повече заетост за 

младите хора"
15

  298 995,80   298 995,80 Област: Варна Oбщина: Варна 9002 

Варна район р-н Одесос

БУЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ No 25

Община - Бургас  1.	Закупуване и доставка на оборудване за новоразкритите работни места;1.	Подбор и обучение 

на безработни младежи на възраст до 29 г.;3.	Осигуряване на заетост в „Темплар” ЕООД на 

обучените лица;4.	Управление, мониторинг и популяризиране на проектните дейности

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0359-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0359 "Системни комуникации" ООД "Системни комуникации" ООД - нова 

възможност за квалификация и заетост 

на младежи"
17

  265 718,08   265 718,08 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София кв.Гео Милев,Студентски 

общежития на стадион Акаде

Община - Столична  1. Подбор на представители на целевата група.;2. Провеждане на професионално обучение ;3. 

Провеждане на чуждоезиково обучение  по „Английски език”;4. Оборудване и обзавеждане на 

нови работни места;5. Осигуряване на заетост;6. Визуализация.;7. Вътрешен контрол, 

управление и отчетност.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0026-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0026 "Лемна Екоинвест - България" АД "Ново работно място"

18

  51 649,22   51 649,22 Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 

Бургас ж.к. "Лазур" №4,бл.146,ет.1

Община - Бургас  Дейност 1: Проекто-управление;Дейност 2: Информиране и публичност;Дейност 3: Подготовка 

и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;Дейност 4: Провеждане на 

обучение по професионална квалификация и ключови компетентност;Дейност 5: Наемане на 

лицата, успешно завършили обучението ;Дейност 6: Оборудване на 5 нови работни места

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

Име на кандидата Основни дейности/РезюмеОфициален адрес на кандидата
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Сключени договори по процедура BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място"
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2011 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 1



ВАРИАНТ 8

НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Приложение 4.35

Име на кандидата Основни дейности/РезюмеОфициален адрес на кандидата
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Индикатори за изпълнение 
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BG051PO001-1.1.13-0124-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0124 СП "Милена Станджикова - адвокат" "Младежи в действие"

18

  96 063,99   96 063,99 Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 

4000 Пловдив жк. "Тракия", бл.145А, вх. 

"В". ет.3, ап.9

Община - Пловдив  Дейност 1. Организация и управление на проекта;Дейност 2. Подготовка и избор на 

изпълнители  съгласно  ПМС № 69/2013 г.;Дейност 3. Провеждане на обучения по 

професионална квалификация и ключова компетентност;Дейност 4. Осигуряване на заетост на 

успешно приключилите обучение лица;Дейност 5. Закупуване на оборудване и обзавеждане за 

ново разкритите работни места;Дейност 6. Оценка на ефективността от проведените обучения 

и постигнатите резултати

;Дейност 7. Публичност и заключителни дейности

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0522-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0522 "СТОРКО ТРЕЙД ЕНД ДИСТРИБЮШЪН" 

EOOД

"Работа в  "Сторко Трейд Енд 

Дистрибюшън" ЕООД за младите хора"

16

  198 756,29   198 756,29 Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 

Плевен ул. Георги Кочев 94

Община - Плевен  Дейност 1: Управление и организация на проектните дейности, вътрешен мониторинг и 

отчетност;Дейност 2. Подбор на представители на целевата група за включване в дейностите 

по проекта – 16 безработни младежи от региона на гр. Плевен;Дейност 3. Обучение;Дейност 4. 

Избор на изпълнител. Доставка на оборудване. Създаване на нови работни места.;Дейност 5 

Подписване на 16 трудови договора за 12 месеца заетост в рамките на проекта.;Дейност 6. 

Информационна кампания и публичност по проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0230-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0230 Евро Ферт АД "Предоставяне на възможност за 

професионална реализация и право на 

достоен труд "Евро Ферт" АД"

18

  147 989,77   147 989,77 Община - Димитровград  Дейност 1: Управление и координиране на дейностите по проекта;Дейност 2: Провеждане на 

процедури за избор на изпълнител съгласно ПМС 69/2013 г. 

;Дейност 3: Избор на изпълнител и доставка на предвидените по проекта средства за 

визуализация.;Дейност 4: Провеждане на Обучение по професия по II-ра квалификационна 

степен 342020 „Сътрудник в маркетингови дейности”, специалност: 3420201 „Маркетингови 

проучвания”; ;Дейност 5: Осигуряване на заетост за период от 12 месеца на успешно 

положилите изпит обучаеми.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;дял на лицата, придобили или повишили 

степента си на професионална квалификация

BG051PO001-1.1.13-0510-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0510 "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЛЕВСКИ" ЕООД"

"Със знания можем и работим"

18

  132 371,40   132 371,40 Област: Плевен Oбщина: Левски 5900 

Левски ул. "Н.Вапцаров" 5

Община - Левски  Дейност 1.Управление на проекта;Дейност 2. Тръжни процедури;Дейност 3. Публичност и 

визуализация на проекта;Дейност 4. Предоставяне на професионално обучение по втора 

квалификационна степен;Дейност 5 „Предоставяне на обучение по Ключова компетентност 5, 

съгласно европейската референтна рамка” ;Дейност 6 „Предоставяне на средства в размер на 

минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност, както и вноските, 

дължими от работодателя за период от дванадесет месеца за наемане на безработни 

младежи”;Дейност 7. ”Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за създаване на 

нови работни места”

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0096-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0096 „Ситистрой 2000” ООД – гр.Враца "Обучение и трудова реализация на 

безработни младежи в строителството"

18

  92 100,04   92 100,04 Област: Враца Oбщина: Враца 3000 

Враца  ул.”Ангел Грамчев” № 4 вх.А 

ап.2

Община - Враца  1.Сформиране на екип за ръководство и изпълнение;Дейност № 2 Провеждане на процедура 

за подбор на представители на целевата група;Дейност № 3: Подготовка и провеждане на 

процедури за избор на изпълнители;Дейност № 4 Организиране и провеждане на 

професионално обучение по  специалност „Армировка и бетон” , професия „Строител”;Дейност 

№ 5 Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 5 "Умения за работа в 

екип ";Дейност № 6 Закупуване на оборудване за новите работни места и назначаване на 

лицата;Дейност № 7: Публичност и информация

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0250-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0250 "ФОРИ" ЕООД "Създаване на нови работни места във 

фирма "ФОРИ" ЕООД"

18

  301 498,20   301 498,20 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София ж.к. "Овча Купел", ул. 

"Земляне" 6

Община - Столична  Подготвителна ;Дейност 1: Предоставяне на обучение за придобиване и/или повишаване на 

професионалната квалификация;Дейност 2: Предоставяне на обучения по ключови 

компетентности  ;Дейност 3: Осигуряване на заетост на успешно приключилите обучение лица 

по проекта. ;Дейност 4: Закупуване на оборудване за създадените нови работни места;Дейност 

5: Информация и публичност;6. Одит на проекта;Дейност 7: Организация и управление на 

проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0216-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0216 "Консисто" ООД "Изграждане на ядро специалисти чрез 

обучение, мотивация и възможност за 

реализация" 15

  64 752,18   64 752,18 Област: Варна Oбщина: Варна 9000 

Варна ул."Петър Райчев" №14, ап. 26

Община - Варна  Дейност 1 Организация и управление на дейностите по проекта;Дейност 2 Предоставяне на 

професионално обучение на част от професия по трета квалификационна степен;Дейност 3 

Обучение по ключови компетентности;Дейност 4 Оборудване и обзавеждане на нови работни 

места;Дейност 5 Осигуряване на заетост;Дейност 6 Информираност и публичност

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0141-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0141 „Нитекс 96” АД "Обучение и квалификация - отново на 

работа"

17

  186 342,99   186 342,99 Област: Смолян Oбщина: Доспат 4831 

Доспат гр.Доспат, 4831, община Доспат, 

обл.Смолян, ул.”Катя Ванчева” №35

Община - Доспат  Дейност 1: Оперативна дейност - сформиране на проектен екип,– документиране, 

осчетоводяване и докладване.;Дейност 2: Идентифициране и подбор на желаещите да бъдат 

включени в обучението безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ-

Девин.;Дейност 3: Предоставяне на професионално обучение по Професия „Шивач” Код: 

542110, Специалност „Шивачество”, Код: 5421101, Първа квалификационна степен с 

продължителност 300 учебни часа.;Дейност 4: Предоставяне на обучение по ключови 

компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 4 

„Дигитална компетентност”.;Дейност 5: Закупуване на оборудване, необходимо за създаването 

на нови работни места запредставителите на целевите групи.;Дейност 6: Осигуряване на 

заетост на всички успешно завършили обучението лица посредством разкриването на нови 

работни места в „НИТЕКС 96” АД..;Дейност 7: Провеждане на информационна кампания

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0400-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0400 "Ти Би Ай Инфо" ЕООД "Нови работни места в "Ти Би Ай Инфо" 

ЕООД"
12

  154 964,74   154 964,74 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София София, ул. "Балша", бл.8

Община - Столична  1. Организация и управление на проекта;2. Информираност и публичност;3. Предоставяне на 

професионално обучение ;4. Предоставяне на обучение по ключови компетентности  ;5. 

Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на нови работни места 

за представителите на целевите групи;6. Осигуряване на заетост

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0360-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0360 “ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО” ООД "Нова професия в "Хидростроителство" 

ООД - професионална квалификация и 

развитие за младежи"
16

  262 265,11   262 265,11 Област: София град Oбщина: Столична 

1138 София гр. София 1138,

район Панчарево

кв. Горубляне, бул. «Цариградко шосе» 

54

Община - Столична  1. Подбор на представители на целевата група.;2. Провеждане на професионално обучение;3. 

Оборудване и обзавеждане на нови работни места;4. Осигуряване на заетост ;5. 

Визуализация.;6. Вътрешен контрол, управление и отчетност.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;дял на лицата, придобили или повишили 

степента си на професионална квалификация

BG051PO001-1.1.13-0183-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0183 ЕТ "МАГИК-МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА" "Осигуряване на устойчива заетост на 

безработни младежи до 29г. в 

шивашката индустрия" 16

  143 379,18   143 379,18 Област: Русе Oбщина: Русе 7012 Русе 

ул. "Дондуков-Корсаков"42

Община - Русе  Дейност 1. Организация и управление на проекта.;Дейност 2. Провеждане на обучение по 

Професия Шивач, Специалност Шивачество и обучение по Ключова компетентност 5 Умение 

за учене.;Дейност 3. Доставка на оборудване, необходимо за разкриването на нови работни 

места;;Дейност 4. Осигуряване на устойчива заетост на безработни младежи до 29 г. в ЕТ 

„МАГИК – МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА“.;Дейност 5. Информиране и публичност.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0072-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0072 "НАСЛАДА 99" ООД "Нова заетост за безработни младежи в 

"НАСЛАДА 99" ООД"

18

  186 751,40   186 751,40 Област: Враца Oбщина: Враца 3000 

Враца ж.к. Дъбника, бл.7, вх.Е, ап.115

Община - Монтана  1/ Организиране и провеждане на процедурите за възлагане на поръчки за външни 

услуги/доставки;2/ Подбор на представители на целевата група за включване в обученията;3/ 

Предоставяне на професионално обучение на 15 безработни младежи;4/ Предоставяне на 

обучение по ключова компетентност  на 15 безработни младежи;5/ Закупуване на оборудване и 

обзавеждане, необходими за създаването на нови работни места ;6/ Наемане на успешно 

завършилите обучението лица за период от  12 месеца;7/ Дейности за информация и 

публичност;8/ Администриране и управление на проекта.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0300-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0300 "ПРОДЖЕКТ ХАУС" ООД "Професионален старт - за устойчива 

младежка заетост в "Проджект Хаус" 

ООД"

18

  51 346,38   51 346,38 Област: София град Oбщина: Столична 

1202 София ул. "Поп Богомил" 1, ет.1, 

офис 5

Община - Столична  Дейност № 1 „Сформиране на екип за изпълнение на проекта”;Дейност № 2 „Организация и 

провеждане на процедури за избор на външни изпълнители по ПМС № 55 от 12.03.2007 

г.”;Дейност № 3 „Подбор на представители на целевата група”;Дейност № 4 „Провеждане на 

обучение по ключова компетентност 5 „Умения за учене”  за представителите на целевата 

група”;Дейност № 5 „Създаване на нови работни места и назначаване по трудово 

правоотношение на успешно преминалите обучението младежи на възраст до 29 години” 

;Дейност № 6 „Дейности по обезпечаване на информация и публичност на проекта”;Дейност № 

7 „Управление, координация, мониторинг и отчитане на проектните дейности”

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване на 

ключови компетенции;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0384-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0384 "СИВАНИ" ООД "Нов шанс за младежи"

16

  115 686,77   115 686,77 Област: София област Oбщина: 

Ихтиман 2050 Ихтиман ул. Георги 

Раковски  24

Община - Ихтиман  1.Организация и Управление на проекта.;2.	Визуализация, информираност и публичност  на 

проекта.;3.Подготовка и провеждане на курсове за ПК и КК.;4.Закупуване на оборудване и 

обзавеждане за ново разкритите  работни места;5.Осигуряване на трудова заетост на лицата 

успешно преминали обучения по ПК и КК за 12 месеца.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0380-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0380 "ЛЕВЕЛ 5" ЕООД "Ново работно място за строители"

18

  90 665,12   90 665,12 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София ж.к. "Гоце Делчев", бл.258, 

вх."Г", ет.3,ап.5

Община - Столична  Дейност 1. Организация и управление на проекта;Дейност 2. Подбор на целевата група 

;Дейност 3. Процедура по избор на обучителна организация;Дейност 4. Предоставяне на 

професионално обучение втора квалификационна степен ;Дейност 5. Разкриване на нови 

работни места и наемане на успешно завършилите обучението лица;Дейност 6. Закупуване на 

оборудване ;Дейност 7. Информиране и публичност

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване на 

ключови компетенции;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0381-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0381 "ХЕЛИОН МАРКЕТ РИСЪРЧ" ЕООД "Нови възможности за безработни 

млади хора в "Хелион Маркет Рисърч" 

ЕООД

15

  76 994,56   76 994,56 Област: София град Oбщина: Столична 

1606 София бул. "Тотлебен" 53-55, ет.3, 

офис 314

Община - Столична  1.	Управление, мониторинг и популяризиране на проектните дейности;2.	Оборудване на нови 

работни места Хелион Маркет Рисърч;3.	Подбор и обучение на безработни младежи на възраст 

до 29 г.;4.	Наемане на успешно завършилите обучението лица

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване на 

ключови компетенции;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0389-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0389 Пенсионно осигурителна комапния 

"Съгласие" АД

"Да работим със "Съгласие"

15

  382 967,90   382 967,90 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София София 1113, р-н "Изгрев", 

ул. "Фредерик Ж. Кюри" No.20, ет.9

Община - Столична  Предоставяне на професионално обучение по част от професия „Финансист”, специалност 

„Застрахователно и осигурително дело”, по трета квалификационна степен;Предоставяне на 

обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по 

Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”;Закупуване на  бюро, стол и компютърна 

конфигурация, необходими за създаването на новите работни места за представителите на 

целевата група;Наемане на лица от целевата група на работа в ПОК „Съгласие” 

АД;Управление на проекта;Информиране и публичност

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0390-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0390 "Колев и Колев"  ООД "Предоставяне на обучения и 

осигуряване на заетост - нов шанс за 

работа в обувното производство"
18

  202 105,38   202 105,38 Област: София град Oбщина: Столична 

1404 София гр. София, район 

Възраждане, ул. Цар Самуил 72

Община - Столична  Дейност 1 Проектен старт;Дейност 2 Подготовка и провеждане на избор на изпълнители по 

проекта;Дейност 3 Подбор на представители от целевата група ;Дейност 4 Обучение за 

придобиване на професионална квалификация;Дейност 5 Доставка на оборудване;Дейност 6 

Осигуряване на заетост  ;Дейност 7  Финализиране на проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване на 

ключови компетенции;дял на лицата, придобили ключови компетенции

2011 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2



ВАРИАНТ 8

НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Приложение 4.35
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BG051PO001-1.1.13-0391-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0391 "КАПЕЛА ПЛЕЙ" ЕООД "Започване на работа"

18

  275 646,54   275 646,54 Област: София град Oбщина: Столична 

1784 София бул. "Цариградско шосе" 

115 - "З", ет. 2, The Mall

Община - Столична  Дейност №1

Управление на проекта

;Дейност №2

Подбор на бенефициенти

;Дейност №3

Избор на обучаваща организация

;Дейност №4

Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация                                                           

;Дейност №5

Предоставяне на обучение по ключови компетентности

;Дейност №6

Предоставяне на средства за разкрито работно място на работодател за наемането на 

успешно завършилите обучение млади безработни до 29 години;

;Дейност №7

Закупуване на оборудване и обзавеждане необходими за създаването на нови работни места за 

представителите на целевата група

;Дейност №8

Информиране и публичност по проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0393-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0393 "ХАМЕЛЕОН ГРУП" ЕООД "Шанс за заетост на младите хора"

18

  363 348,40   363 348,40 Област: София град Oбщина: Столична 

1612 София ул. "Хайдушка гора" 11

Община - Столична  Дейност 1: Окончателно сформиране на управленския екип (ръководител, координатори и т. 

н.) по Проекта. Изработване на детайлизиран график за осъществяване на конкретните задачи 

и определяне на конкретни отговорници;Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедурите 

за избор на изпълнител по ПМС 69/2013  г.;Дейност 3: Организация и осъществяване на 

дейностите по информиране и публичност.;Дейност 4: Окончателно утвърждаване на  

целевата група;Дейност 5: Подготовка, организация и осъществяване на обучение за част от 

професия по трета квалификационна степен «Помощник-фитнес инструктор». Изплащане на 

стипендии;Дейност 6: Създаване на нови работни места в «Хамелеон груп» ЕООД;Дейност 7: 

Доставка на оборудване.

;Дейност 8: Изготвяне на финален отчет на Проекта.;Дейност 9: Извършване на одит по 

проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;дял на лицата, придобили или повишили 

степента си на професионална квалификация

BG051PO001-1.1.13-0395-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0395 "Лозенец ИН" ООД "Професионална реализация на 

безработни младежи до 29 години чрез 

квалификация и включване  в заетост 

към хотелиерската дейност"

16

  113 659,20   113 659,20 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София София 1000, ул. "Свети 

Наум" No.23

Община - Столична  1.	Изграждане на операционен мениджмънт и координация между Кандидата и Управляващия 

екип.;2.	Управление и координация на проекта.;3.	Популяризиране на проекта и на 

Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.  ;4. Подбор и сформиране на 

целевата група.;5.	Провеждане на професионално обучение и ключова компетенция на целевата 

група.;6.	Доставка на обзавеждане и оборудване свързано със създаване на нови работни 

места.;7.	Осигуряване на участниците в обучението на възможност за работа при 

работодателя.;8.	Наблюдение и вътрешен мониторинг на изпълнението на дейностите и 

резултатите от тях.;9. Междинно и финално отчитане на изпълнението на дейностите по 

проекта.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0396-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0396 "БРИСТОЛ БГ" ООД "Професионална реализация на 

безработни младежи до 29 години чрез 

квалификация и включване в заетост 

към хотелиерската дейност на "Бристол 

Бг" ООД" 16

  136 004,95   136 004,95 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София бул. "Христо Ботев" 69

Община - Столична  1.	Изграждане на операционен мениджмънт и координация между Кандидата и Управляващия 

екип.;2.	Управление и координация на проекта.;3.	Популяризиране на проекта и на 

Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.  ;4. Подбор и сформиране на 

целевата група.;5.	Провеждане на професионално обучение и ключова компетенция на целевата 

група.;6.	Доставка на обзавеждане и оборудване свързано със създаване на нови работни 

места.;7.	Осигуряване на участниците в обучението на възможност за работа при 

работодателя.;8.	Наблюдение и вътрешен мониторинг на изпълнението на дейностите и 

резултатите от тях.;9. Междинно и финално отчитане на изпълнението на дейностите по 

проекта.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0397-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0397 "ЗБК Орел" ООД "Подкрепа за създаване на нови 

работни места в "ЗБК Орел" ООД"

16

  106 454,22   106 454,22 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София София, ул. "Осогово" 

No.30, офис 604

Община - Столична  1. Дейности по управление на проекта;2. Дейности по организация и осигуряване на условия 

за провеждане на предвидените професионални обучения. Провеждане на самите обучения;3. 

Дейности по организация и  осигуряване на условия за провеждане на обучение по ключова 

компетентност и провеждане на обучението;4. Дейности по закупуване на оборудване и 

обзавеждане необходимо за материално обезпечаване на работните места, които ще бъдат 

създадени за успешно приключилите обучение безработни младежи от целевата група;5. 

Дейности по фактическо наемане на успешно преминалите обучения лица от целевата група и 

осигуряване на заетост;6. Дейности по информация и публичност

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0399-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0399 "Сигнализация" ООД "Нова работа"

18

  284 288,88   284 288,88 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София гр. София 1619

район р-н Витоша

ул. Подножие No 2

Община - Столична  Дейност №1

Управление на проекта

;Дейност №2

Подбор на бенефициенти

;Дейност №3

Избор на обучаваща организация

;Дейност №4

Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация                                                           

;Дейност №5

Предоставяне на обучение по ключови компетентности

;Дейност №6

Предоставяне на средства за разкрито работно място на работодател за наемането на 

успешно завършилите обучение млади безработни до 29 години;

;Дейност №7

Закупуване на оборудване и обзавеждане необходими за създаването на нови работни места за 

представителите на целевата група

;Дейност №8

Информиране и публичност по проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0402-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0402 „Жар" ЕООД "Разкриване на нови хоризонти и 

възможности чрез нови работни места"

18

  269 832,21   269 832,21 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София ж.к.”Свобода”,бл.5

Община - Столична  1. Организация и управление на проекта;2. Избор на външни изпълнители;3. Информиране и 

публичност;4. Подбор на представители на целевата група;5. Предоставяне на професионално 

обучение;6. Предоставяне на обучение по ключови компетентности;7. Наемане на успешно 

завършилите обучението лица;8. Закупуване на оборудване и обзавеждане

;9. Одит

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0406-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0406 "Индастриъл кейтъринг" ЕООД "Насърчаване на младежката заетост в 

"Индастриъл кейтъринг" ЕООД"
15

  353 481,28   353 481,28 Област: Варна Oбщина: Варна 9000 

Варна бул. "Цар Освободител" № 25

Община - Столична  1.	Управление и популяризиране на проектните дейности;2.	Провеждане на подбор и включване 

в обучение на безработни младежи на възраст до 29 г.;3.	Наемане на успешно завършилите 

обучението младежи;4.	Доставка на оборудване и обзавеждане на новоразкрити работни места 

в Индастриъл Кетъринг" ЕООД.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0410-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0410 "ДЖИ АЙ ГРУП" ЕООД "Осигуряване на заетост за млади 

безработни до 29 г. в "Джи Ай Груп""
16

  83 043,87   83 043,87 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София бул. "Александър 

Стамболийски" No 84, ет. 6

Община - Столична  1.	Управление и популяризиране на проектните дейности;2.	Извършване на подбор и включване 

в обучение на безработни младежи на възраст до 29 г.;3.	Наемане на успешно завършилите 

обучението лица;4.	Оборудване и обзавеждане на новоразкрити работни места в Джи Ай Груп

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване на 

ключови компетенции;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0411-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0411 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО 

"ВЛАДИМИРОВ И ПАРТНЬОРИ"

"Нови работни места за младежи в АД 

ВиП"
15

  60 060,70   60 060,70 Област: София град Oбщина: Столична 

1301 София ул. "Позитано" 34

Община - Столична  1.	Планиране, организиране, реализиране и отчет на проектните дейности;2.	Оборудване и 

обзавеждане на нови работни места в АД ВиП;3.	Извършване на подбор и провеждане на 

обучение на безработни младежи на възраст до 29 г.;4.	Наемане на трудово правоотношение на 

успешно завършилите обучението лица ;5.	Информиране и публичност

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване на 

ключови компетенции;дял на лицата, придобили ключови компетенции

2011 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 3



ВАРИАНТ 8

НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Приложение 4.35
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BG051PO001-1.1.13-0412-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0412 "АГЕНЦИЯ КАРИЕРА" ООД "Създаване на нови работни места в 

сферата на виртуално бизнес 

сътрудничество"

16

  136 458,69   136 458,69 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София бул. "Тодор Александров" 

28, ет.2, офис 2

Община - Столична  Дейност 1:

Организация и управление

;Дейност 2:

Провеждане на професионално обучение по част от професия „Офис мениджър”, код по 

СППОО 346010

;Дейност 3:

Доставка на офис (мебелно) обзавеждане.

;Дейност 4:

Доставка на комуникационно оборудване на новите работни места.

;Дейност 5:

Доставка на офис оборудване.

;Дейност 6:

Обучение по ключова компетентност 2 ”Общуване на чужди езици”- Английски език; Немски 

език

;Дейност 7:

Наемане на работа на успешно завършилите обучението лица, безработни младежи до 29 

–годишна възраст.

;Дейност  8:

Визуализация на проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0414-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0414 "Левъл Ейч" ЕООД ""Леви Ейч" за устойчива младежка 

заетост"
15

  48 000,63   48 000,63 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София ул. "Хан Аспарух" 45, ет.1

Община - Столична  1.	Организация, управление и популяризиране на проектните дейности;2.	Извършване на 

подбор и включване в обучение на безработни младежи на възраст до 29 г.;3.	Осигуряване на 

заетост на успешно завършилите обучението лица;4.	Доставка на оборудване и обзавеждане на 

новоразкрити работни места за целевата група

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване на 

ключови компетенции;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0415-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0415 НТС по машиностроене "Създаване на проектантско 

конструкторско бюро за компютърно 

проектиране и бързо прототипиране"
13

  52 221,77   52 221,77 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София ул. Г. С. Раковски № 108

Община - Столична  1. Формиране на целева група ;Наименование на дейност № 2	Предоставяне на обучение на 

целевата група по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”;Наименование на 

дейност № 3 	Осигуряване на компютърно обзавеждане и програмни продукти и създаване на 5 

работни места ;Наименование на дейност № 4	Осигуряване на заетост на лицата от целевата 

група, завършили обучение по ключова компетентност;Наименование на дейността: 

5	Осигуряване на информираност и публичност на проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване на 

ключови компетенции;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0426-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0426 "ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС" АД "Нови възможности за обучение и 

заетост в "Глобал Адвайзърс" АД"
16

  123 501,04   123 501,04 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София ул. "Ю. Венелин" 2

Община - Столична  1: Дейности по организация и управление на проекта ;2: Подбор на бенефициенти ;3: 

Провеждане на обучение по ключова компетентност „Дигитална компетентност“;4: Закупуване 

на оборудване ; 5: Наемане на успешно завършилите обучението лица;6: Информиране и 

публичност 

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване на 

ключови компетенции;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0246-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0246 "ЮТЕК ГАС" ЕООД "Създаване на нови работни места"

18

  87 595,20   87 595,20 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София ул. "Кръстю Сарафов" 40, 

ет.4, ап.7

Община - Столична  	1. Организация и управление на проекта;Дейност 2. Подготовка за и провеждане на 

обучителните курсове с две обособени позиции, както следва:

-	ОП2А - Обучение на целевата група по професионално обучение.

-	ОП2Б - Обучение на целевата група по ключови компетентности.

;Дейност 3. Назначаване на успешно завършилите курсовете за обучение на трудов 

договор;Дейност 4. Осъществяване на инвестициите по проекта, свързани със закупуването и 

монтирането на нови машини и оборудване на новите работни места;5. Осигуряване на 

публичност на резултатите от проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0428-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0428 "УАЙЗЪР" ЕООД "Високо квалифицирана заетост за 

младите"

15

  110 795,21   110 795,21 Област: София град Oбщина: Столична 

1303 София БЪЛГАРИЯ, област София, 

община Столична, град София , р-н 

Възраждане

бул. Александър Стамболийски № 84, 

ет. 6

Община - Столична  1.	Подбор на регистрирани безработни младежи на възраст до 29 г.и включването им в 

обучение;2.	Осигуряване на заетост за успешно завършилите обучението лица;3.	Оборудване и 

обзавеждане на новоразкрити работни места за целевата група.;4.	Управление, реализиране и 

популяризиране на проекта.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване на 

ключови компетенции;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0404-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0404 "МРАМОР 90" ЕООД "Нови работни места в цех за 

производство на тестени изделия"

16

  64 988,95   64 988,95 Област: София област Oбщина: 

Ихтиман 2050 Ихтиман гр. Ихтиман, ул. 

"Траянови врата" 0 2

Община - Ихтиман  Дейност 1. Формиране на екип и управление на проекта;;Дейност 2. Подбор на младежи до 29 

годишна възраст регистрирани в БТ Ихтиман,  желаещи да се обучат  и работят в цех за 

производство на  тестени изделия ;;Дейност 3.Визуализация и публичност на проекта 

;;Дейност 4. Предоставяне на професионално обучение по втора квалификационна степен и 

обучение по част от професия по втора  квалификационна степен;;Дейност 5. Предоставяне на 

обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: 

Ключова компетентност 4-„Дигитална компетентност”;;Дейност 6. Закупуване на оборудване и 

обзавеждане, необходими за създадените нови работни места; ;Дейност 7. Предоставяне на 

средства в размер на минималния осигурителен доход за дейността- производство на  тестени 

изделия, както и дължимите от работодателя осигурителни плащания  за период от  12 

месеца, за наемането на успешно завършилите обучен

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0375-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0375 "ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС" 

ЕООД

"Устойчиво развитие на дружеството 

чрез създаване на нови работни места"

15

  23 996,19   23 996,19 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София гр. София;бул" Патриарх 

Евтимий"№21;вх.Б;ет.1

Община - Столична  Формиране на екип и управление на проекта;Провеждане на процедура по подбор на двама 

безработни младежи до 29-годишна възраст;Провеждане на обучение по ключова 

компетентност 5 „Умение за учене“ на двама безработни младежи до 29-годишна 

възраст;Осигуряване на заетост на двама безработни младежи до 29-годишна 

възраст;Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на две нови 

работни места за назначените безработни лица;Мерки по информираност и публичност

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване на 

ключови компетенции;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0254-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0254 „САМ БС” ЕООД "Възможности за заетост в "Сам БС" 

ЕООД"

18

  154 298,09   154 298,09 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София гр. София 1614  район р-н 

Овча купел

ул. „СВЕТИ КРАЛ”  № 13В

Община - Столична  1. Организация и управление на проекта, вътрешен контрол на изпълнението.;2. Избор на 

изпълнители в съответствие с ПМС № 69/11.03.2013 г.;3. Подбор на представителите на 

целевата група;4. Осигуряване на публичност за проекта.;5. Обучение за придобиване на 

ключови компетенции КК 5. Умение за учене – „Умения за работа в екип” на 12 безработни 

младежи.;6. Обучение за професионална квалификация на 12 безработни младежи до 29 

години.;7. Оборудване на 12 нови работни места;8. Осигуряване на заетост на 12 безработни 

младежи до 29 години, успешно завършили обученията;9. Одит

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0253-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0253 ТПК "Димитър Благоев" "Нови работни места за дизайнери 

моделиери на дамски облекла"

14

  110 516,89   110 516,89 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София ул. Княз Борис I № 85 

Община - Столична  Дейност 1: Организация, управление и отчитане на проекта.;Дейност 2: Информационна 

кампания;Дейност 3: Закупуване и инсталиране на оборудване за новоразкритите работни 

места. ;Дейност 4. Сключване на трудови договори и провеждане на обучение по ключова 

компетентност 4 – Дигитална компетентност.;Дейност 5: Разработване на модели и кройки в 

различни размери със системата за компютърно проектиране, моделиране и подготовка за 

изчертаване на кройки.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване на 

ключови компетенции;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0264-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0264 "ДИАНА" ООД "Създаване на заетост за младежи и 

оборудване на нови работни места в 

"ДИАНА" ООД"

18

  196 427,69   196 427,69 Област: София град Oбщина: Столична 

1517 София бул. Ботевградско шосе 

350

Община - Столична  Дейност №1:  Организация и управление;Екипът на проекта включва: Ръководител на проекта, 

Координатор, Счетоводител и технически сътрудник. Ще бъдат провеждани ежемесечни 

заседания на ръководителя по проекта с членовете на екипа за управление  и всички 

ангажирани лица, които ще бъдат отра;Дейност №3: Провеждане на процедури за избор на 

доставчици;Дейност №4: Организиране и провеждане на професионални  обучения по част от 

професия  525010 "Техник по транспортна техника"; специалност 5250101 "Автотранспортна 

техника", трета степен на професионална квалификация, за  представители на целевата 

гру;Дейност №5: Организиране и провеждане на обучение по ключови компетентности  

4„Работа с бази данни, съхраняване и управление на информация”  и  5„Умения за работа в 

екип”;Дейност №6: Закупуване на оборудване за създаване на работни места и наемане на 

лицата, представители на целевата група;Дейност № 7: Информиране и публичност

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0275-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0275 "НЮ АЙДИАС КОНСУЛТ" ООД "Създаване на нови работни места и 

възможности за професионална 

реализация за безработни младежи в 

"НЮ АЙДИАС КОНСУЛТ" ООД"

15

  105 359,88   105 359,88 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София ул. "Братя Миладинови" No 

16, ап. 1

Община - Столична  Управлениe, координация и вътрешен контрол на проекта и планираните дейности.;1 

Реализиране на дейности по публичност и визуализация на проекта ;2. Провеждане на подбор 

и избор на 8 безработни младежи за обучение и професионална реализация в Ню Айдиас 

Консулт ООД.;3. Провеждане на обучение по Ключова компетентност 5 „Умения за учене“ на 

подбраните младежи.;4. Създаване, оборудване и обзавеждане на нови работни места в Ню 

Айдиас Консулт ООД за подбраните безработни младежи.;5. Осигуряване на заетост на 

обучените безработни младежи на новите работни места в Ню Айдиас Консулт ООД.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване на 

ключови компетенции;дял на лицата, придобили ключови компетенции
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ВАРИАНТ 8

НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Приложение 4.35
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BG051PO001-1.1.13-0282-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0282 "Интегра Груп 2011" ЕООД "Увеличаване на заетостта сред млади 

хора до 29 години"

18

  67 973,00   67 973,00 Област: София град Oбщина: Столична 

1360 София ж.к. "Модерно предградие", 

ул. "Антон Кецкаров" №42, ет.5, ап.19

Община - Столична  Дейност 1: Проекто-управление;Дейност 2: Информиране и публичност;Дейност 3: Подготовка 

и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;Дейност 4: Провеждане на 

обучение по професионална квалификация и ключови компетентност;Дейност 5: Наемане на 

лицата, успешно завършили обучението ;Дейност 6: Оборудване на 5 нови работни места

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0298-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0298 "АИППДП - Д-р Иванка Атанасова" ЕООД "Работа в дентална клиника"

18

  204 101,03   204 101,03 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София ул. "Георги Бенковски" № 

49

Община - Столична  Дейност 1. Организация и управление на проекта;Дейност 2. Подготовка и избор на 

изпълнители  съгласно  ПМС № 69/2013 г.;Дейност 3. Провеждане на обучения по 

професионална квалификация и ключова компетентност;Дейност 4. Осигуряване на заетост на 

успешно приключилите обучение лица;Дейност 5. Закупуване на оборудване и обзавеждане за 

ново разкритите работни места;Дейност 6. Оценка на ефективността от проведените обучения 

и постигнатите резултати

;Дейност 7. Публичност и заключителни дейности

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0301-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0301 "Криейт офис" ООД "Устойчива младежка заетост за 

устойчиво бизнес развитие в "Криейт 

офис" ООД"

17

  37 670,77   37 670,77 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София ж.к. "Младост" 1,бл. 80, вх. 

Б, ет. 2, ап. 49

Община - Столична  Дейност № 1: Сформиране на екип. Управление, координация, мониторинг и отчитане на 

проектните дейности.;Дейност № 2: Провеждане на процедури по ПМС № 55 от 12.03.2007 г. 

за избор на външни изпълнители;Дейност № 3: Подбор на представители на целевата 

група.;Дейност № 4: Провеждане на обучение по Ключова компетентност № 5 „Умения за 

учене” за представителите на целевата група – безработни младежи до 29-годишна 

възраст;Дейност № 5: Създаване на нови работни места и назначаване по трудово 

правоотношение на успешно преминалите обучението младежи.;Дейност № 6: Обезпечаване 

на  визуализация и публичност на проекта.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване на 

ключови компетенции;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0303-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0303 "ЗВЕНО АЛФА СОД" ЕООД "Ключовата роля на квалификацията за 

повишаване на производителността и 

стопански просперитет"

18

  214 413,12   214 413,12 Област: София град Oбщина: Столична 

1271 София ул. Кирил Благоев 16

Община - Столична  	1. Организация и управление на проекта;2. Подготовка за и провеждане на обучителните 

курсове с две обособени позиции, както следва:

-	ОП2А - Обучение на целевата група по професионално обучение.

-	ОП2Б - Обучение на целевата група по ключови компетентности.

;Дейност 3. Назначаване на успешно завършилите курсовете за обучение на трудов договор;4. 

Осъществяване на инвестициите по проекта, свързани със закупуването и доставката на 

специализирано оборудване за новите работни места ;5. Осигуряване на публичност на 

резултатите от проекта;6. Одит на проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0304-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0304 "ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВЕН 

МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД

"Успешен старт в младежката 

реализация"

18

  142 888,83   142 888,83 Област: София град Oбщина: Столична 

1233 София ж.к. "Банишора", бл. 53, вх. 

Д, ет. 7

Община - Столична  Дейност 1. Организация и управление на проекта;Дейност 2. Подготовка и избор на 

изпълнители  съгласно  ПМС № 55;Дейност 3. Провеждане на обучения по професионална 

квалификация и ключова компетентност;Дейност 4. Осигуряване на заетост на успешно 

приключилите обучение лица;Дейност 5. Закупуване на оборудване и обзавеждане за ново 

разкритите работни места;Дейност 6. Оценка на ефективността от проведените обучения и 

постигнатите резултати

;Дейност 7. Публичност и заключителни дейности

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0308-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0308 "ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД "Трудов старт - младежи анализатори"

18

  168 144,23   168 144,23 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София ж.к. "Суха река", бл. 18, 

вх.1, ап.1

Община - Столична  Дейност 1. Организация и управление на проекта;Дейност 2. Подготовка и избор на 

изпълнители  съгласно  ПМС 69/2013 г.

;Дейност 3. Провеждане на обучения по професионална квалификация и ключова 

компетентност;Дейност 4. Осигуряване на заетост на успешно приключилите обучение 

лица;Дейност 5. Закупуване на оборудване и обзавеждане за ново разкритите работни 

места;Дейност 6. Оценка на ефективността от проведените обучения и постигнатите резултати

;Дейност 7. Публичност и заключителни дейности

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0315-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0315 "В и М Компания" ООД "Откриване и оборудване на нови 

работни места за млади специалисти 

във "В и М Компания" ООД"

18

  173 304,65   173 304,65 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София ул. Христо Белчев No 18, 

ет. 4

Община - Столична  Дейност 1. Организация и управление на проекта;Дейност 2. Подготовка и избор на 

изпълнители  съгласно  ПМС № 69/2013 г.;Дейност 3. Провеждане на обучения по 

професионална квалификация и ключова компетентност;Дейност 4. Осигуряване на заетост на 

успешно приключилите обучение лица;Дейност 5. Закупуване на оборудване и обзавеждане за 

ново разкритите работни места;Дейност 6. Оценка на ефективността от проведените обучения 

и постигнатите резултати

;Дейност 7. Публичност и заключителни дейности

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0317-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0317 Автошкола Бест Драйв ЕООД "Заедно за квалификация и заетост"

16

  43 125,87   43 125,87 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София ул.Академик Димитрий 

Лихачов 36

Община - Столична  1. Организация и управление на проекта,  избор на подизпълнители;2. Провеждане на 

информационна кампания;3. Осъществяване на подбор и насочване на подходящи безработни 

лица за включване в обучение за професионална квалификация и ключова компетентност;4. 

Провеждане на професионално обучение по

професия Сътрудник малък и среден бизнес - 345050, специалност Малък и среден бизнес – 

3450501;

;5. Провеждане на обучение по

Ключова компетентност 5 – Умение за  учене – на тема „Презентационни умения”

;Закупуване на оборудване и обзавеждане необходимо за  създаването на нови работни места 

за представителите на целевата група;Осигуряване на заетост за 4 лица за период от 9 

месеца

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0318-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0318 ЕТ "Деси-92-Миряна Йотова" "Квалификация, работа, успех в ЕТ 

"Деси-92-Миряна Йотова"

15

  173 151,26   173 151,26 Област: София област Oбщина: 

Ботевград 2151 Врачеш с.Врачеш, 

община ул."Оборище" 5

Община - Ботевград  Дейност 1:  Публичност и визуализация;Дейност 2: Предоставяне на професионално 

обучение;Дейност 3: Предоставяне на обучение по ключови компетентности; Дейност 4: 

Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на нови работни места 

за представителите на целевата група;

;Дейност 5: Наемане на успешно завършилите  обучението лица;Дейност 6: Управление на 

проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0299-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0299 "НЕТ ИТ" ЕООД "Обучение за подобряване на 

ключовите компетенции и създаване на 

устойчиви работни места в "Бест Геймс 

Медия Груп"
16

  139 315,51   139 315,51 Област: София град Oбщина: Столична 

1504 София БЪЛГАРИЯ, област София 

(столица), община Столична, град 

София , р-н Оборище

Пощенски код: 1504

ул.Васил Априлов № 12, вх. Б, ет. 1, ап. 

25

Община - Столична  Дейност 1: Определяне на екип по проекта и дейности по управление и администриране на 

проекта ;Дейност 2  Процедура за подбор на лицата от целевата група ;Дейност 3: Процедури 

за избор на изпълнители/доставчици на планираните услуги по обучение на целевата група и 

доставка на оборудване и обзавеждане ;Дейност 4: Подготовка на планираните обучения по 

ключови компетенции ;Дейност 5: Доставка на необходимите оборудване и обзавеждане на 

работните места ;Дейност 6: Провеждане на планираните обучения по ключови компетенции 

;Дейност 7: Осигуряване на заетост на успешно приключилите обучение лица;Дейност 8 

Дейности за популяризиране на проекта 

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване на 

ключови компетенции;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0270-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0270 "П.Р.ПРОДАКШЪН" АД "Създаване на нови работни места за 

безработни младежи в шивашкото 

производство"

18

  371 703,83   371 703,83 Област: София град Oбщина: Столична 

1421 София ул. "ЦВЕТНА ГРАДИНА" 

No 21

Община - Столична  1.Сформиране на екип за ръководство и изпълнение;Дейност № 2 Провеждане на процедура 

за подбор на представители на целевата група;Дейност № 3: Подготовка и провеждане на 

процедури за избор на изпълнители;Дейност № 4 Организиране и провеждане на 

професионално обучение по  специалност „Производство на облекло от текстил” , професия 

„Оператор в производството на облекло” и специалност „Текстилно производство” , професия 

„Работник в текстилно производств;Дейност № 5 Организиране и провеждане на обучение по 

ключова компетентност 5 "Умения за работа в екип ";Дейност № 6 Закупуване на оборудване за 

новите работни места и назначаване на лицата;Дейност № 7: Публичност и информация

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0465-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0465 Е АВАНГАРД ПРОЕКТ КОНСУЛТ Създаване на нови работни места за 

консултанти по европейски проекти

15

  45 045,19   45 045,19 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София БЪЛГАРИЯ

област София (столица), община 

Столична

гр. София 1434

район р-н Витоша

кв. Малинова долина, к-кс Манастира, 

ателие 6

Община - Столична  Дейност 1: Организация и управление на проекта		

;Дейност 2: Подготовка и провеждане на Процедури за избор на изпълнители  по реда на ПМС 

№ 69/2013 г.		

;Дейност 3 : Подготовка и провеждане на Процедура за подбор на представители на целевата 

група и наемане на безработни лица;		

;Дейност 4: Обучение на наетите лица:4.1. Обучение по Ключова компетност 2- Проектен 

английски език; 4.2.Обучение по Ключова компетност 4 – Работа със специализиран софтуер 

за управление на проекти 		

;Дейност 5: Доставка и монтиране на обзавеждане и оборудване на три работни места		

;Дейност 6: Осигуяване на заетост на наетите лица		

;Дейност 7: Публичност на проекта		

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване на 

ключови компетенции;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0266-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0266 "КАЛИНОВИ 2003" ООД "Обучение, създаване и оборудване на 

нови работни места в сферата на 

търговията с лекарствени и козметични 

продукти" 18

  180 639,09   180 639,09 Област: София град Oбщина: Столична 

1233 София жк.Банишора, бл.33, ет.1, 

ап.1

Община - Столична  Дейност №1 Организация и вътрешна оценка;Дейност № 2 Подбор на целевата група  за 

обучение и осигуряване на заетост;Дейност № 3: Провеждане на процедури за избор на 

външни изпълнители;Дейност № 4 Организиране и провеждане на обучение по част от 

професията „Охранител”, специалност „Физическа охрана на обекти” и ключова компетенция 

„Работа с база данни, съхраняване и управление на информация”;Дейност № 5 Закупуване на 

оборудване и обзавеждане за новите работни места и назначаване на лицата;Дейност № 6: 

Публичност и информация

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0351-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0351 "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОНТАКТ 

СЪРВИСЕС" ЕООД

"Компетентност, гъвкавост, включване 

чрез "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОНТАКТ 

СЪРВИСЕС" ЕООД" 18

  70 890,29   70 890,29 Област: София град Oбщина: Столична 

1784 София ул.Михаил Тенев No 12 

Община - Столична  1.	Подбор на представители на целевата група;2.	Провеждане на обучение по ключова 

компетентност;3.	Провеждане на обучение по професионална квалификация;4.	Въвеждане на 

гъвкава форма на заетост чрез разкриване на нови споделени работни места;5.	Организация, 

вътрешен контрол и управление.;6.	Информираност, публичност и визуализация.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

2011 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 5



ВАРИАНТ 8

НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Приложение 4.35

Име на кандидата Основни дейности/РезюмеОфициален адрес на кандидата
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BG051PO001-1.1.13-0352-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0352 Германос Телеком България ЕАД "Германос Телеком - България в 

подкрепа на младежката заетост" 16

  374 527,36   374 527,36 Област: София град Oбщина: Столична 

1766 София Бизнес парк София 1,сгр.3, 

ет. 3

Община - Варна  1.	Организация, управление, реализация и отчетност на проекта;2.	Подбор и обучение на 

безработни младежи на възраст до 29 г.;3.	Осигуряване на заетост в Германос Телеком – 

България ЕАД на обучените лица;4.	Информмиране и публичност

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване на 

ключови компетенции;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0355-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0355 РОСЕН 85 ООД "Нови възможности за младежи чрез 

ново работно място"

18

  62 213,69   62 213,69 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София ул. Въстаник № 8

Община - Столична  Дейност 1: Организация и управление на проекта;Дейност 2: Избор на изпълнители по реда 

на ПМС 69/2013 г.;Дейност 3: Подбор на младежи от целевата група ;Дейност 4: Провеждане 

на 2 вида обучения;Дейност 5: Оборудване на разкритите работни места;Дейност 6: Наемане 

на младежите от целевата група на новоразкритите работни места в нови два офиса на 

фирмата в София;Дейност 7: Информация и публичност по проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0357-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0357 "Микромотор" ООД "Осигуряване на ново работно място на 

безработни младежи в "Микромотор" 

ООД"

18

  130 283,98   130 283,98 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София гр. София, район Подуяне, 

ул. "Макгахан" бл.81, вх.А, ап.9

Община - Столична  1.	Предоставяне на професионално обучение по част от професия „Машинен техник” по трета 

квалификационна степен на 15 броя безработни лица под 29 г., регистрирани в 

ДБТ;1.	Предоставяне на обучение по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” на 

15 броя безработни лица под 29 г., регистрирани в ДБТ;3.	Наемане в „Микромотор” ООД на 

успешно завършилите обученията безработни лица, регистрирани в ДБТ, за период от 8 

месеца;4.	Закупуване на оборудване, необходимо за създаването на нови работни места за 

представителите на целевата група;5.	Информиране и публичност;Организация и управление 

на проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0358-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0358 "АСО 911" ООД "Разкриване и оборудване на нови 

работни места в "АСО 911" ООД"
17

  164 145,63   164 145,63 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София София 1111, бул. 

"Шипченски проход" No.18

Община - Столична  1. Подбор на представители на целевата група.;2. Провеждане на професионално обучение;3. 

Провеждане на обучение  по дигитална компетентност;4. Оборудване и обзавеждане на нови 

работни места;5. Осигуряване на заетост ;6. Визуализация.;7. Вътрешен контрол, управление 

и отчетност.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0369-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0369 Глобъл-Нет Солюшънс ЕООД "Квалификация и заетост - нов шанс за 

безработни младежи в "Глобъл-Нет 

Солюшънс" ЕООД"
18

  230 903,09   230 903,09 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София гр. София, ул. "Гео Милев" 

№ 13а

Община - Столична  ДЕЙНОСТ 1: Организация, управление и одит; ДЕЙНОСТ 2: Информиране и публичност ; 

ДЕЙНОСТ 3: Подбор ; ДЕЙНОСТ 4: Професионално обучение; ДЕЙНОСТ 5: Обучение по 

Ключова Компетентност 4; ДЕЙНОСТ 6: Оборудване на работните места на бенефициентите; 

ДЕЙНОСТ 7: Заетост

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0371-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0371 "ТАРА СОФТ" ЕООД "Откриване на нови работни места"

18

  88 495,23   88 495,23 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София ул. "ИЛАРИОН 

ДРАГОСТИНОВ" No 17, вх. "Г"

Община - Столична  Дейност №1

Управление на проекта

;Дейност №2

Подбор на бенефициенти

;Дейност №3

Избор на обучаваща организация

;Дейност №4

Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация                                                           

;Дейност №5

Предоставяне на обучение по ключови компетентности

;Дейност №6

Предоставяне на средства за разкрито работно място на работодател за наемането на 

успешно завършилите обучение млади безработни до 29 години;

;Дейност №7

Закупуване на оборудване и обзавеждане необходими за създаването на нови работни места за 

представителите на целевата група

;Дейност №8

Информиране и публичност по проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0372-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0372 "КУИН БЪРГЪР-БЪЛГАРИЯ" ООД "Младежка заетост"

18

  109 861,68   109 861,68 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София СВЕТИ КИПРИАН No60

Община - Столична  1. Управление на проекта;2. Публичност на предоставената по програмата финансова 

подкрепа;3. Професионална квалификация и допълнително обучение на кандидатите по 

ключови за професионалната им реализация компетенции.;Оборудване на работни места за 

новия персонал, позволяващо ефективното им включване в производствения процес;Наемане 

и задържане на работа на кандидатите

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0438-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0438 "БТА ПРИНТ" ЕАД "Ново работно място в "БТА ПРИНТ" 

ЕАД

18

  164 574,31   164 574,31 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София ул. "Враня" 57-59

Община - Столична  Дейност 1: Подбор и сключване договори с 15 представители на целевата група за целево 

обучение и последваща заетост на целевите работни места;Дейност 2: Информиране и 

публичност на дейностите в проекта;Дейност 3: Предоставяне по обучение по Ключова 

компетентност 5 „Умения за учене“ – „Умения за работа в екип“, съгл. Европейската 

квалификационна рамка чрез избор на обучаваща организации/институции и 

възлагане;Дейност 4 Предоставяне професионално обучение за част от професията 

„Полиграфист“, трета квалификационна степен, чрез избор и възлагане на лицензирана от 

НАПОО обучаваща организация/институция ;Дейност 5: Закупуване и доставка на консумативи 

за част от професионалното обучение по практика, чрез избор на доставчик;Дейност 6: 

Закупуване и доставка на целево оборудване за целевите работни места, чрез избор на 

доставчик;Дейност 7: Назначаване на обучените по процедурата лица на създадените нови 

работни места;Дейност 8: Организация и управление на проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0439-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0439 "А И А ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД "Създаване на нови работни места"

18

  131 655,36   131 655,36 Област: София град Oбщина: Столична 

1588 Кривина ул. "Искър" 21

Община - Столична  	1. Организация и управление на проекта;Дейност 2. Подготовка за и провеждане на 

обучителните курсове с две обособени позиции, както следва:

-	ОП2А - Обучение на целевата група по професионално обучение.

-	ОП2Б - Обучение на целевата група по ключови компетентности.

;Дейност 3. Назначаване на успешно завършилите курсовете за обучение на трудов 

договор;Дейност 4. Осъществяване на инвестициите по проекта, свързани със закупуването и 

монтирането на нови машини и оборудване на новите работни места;5. Осигуряване на 

публичност на резултатите от проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0442-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0442 СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА 

НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА 

СТУДЕНТИТЕ"

"Създаване на нови работни места в 

ОНПРС"

12

  62 471,50   62 471,50 Област: София град Oбщина: Столична 

1700 София ж.к "СТУДИНТСКИ ГРАД" 

ул. "8-ми декември" бл. 23 "А" ет.1 - 

партер

Община - Столична  Дейност 1: Подготовка и управление на проекта;Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури 

за избор на доставчици/изпълнители;Дейност 3: Доставка на оборудване;Дейност 4: 

Провеждане на обучение по ключова компетентност;Дейност 5: Предоставяне на средства в 

размер на минималния осигурителен доход на преминалите обучение лица;Дейност 6: 

Информация и публичност

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване на 

ключови компетенции;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0033-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0033 "ДОНЕВ СТРОЙ" ЕООД "Обучение по специалност "Армировка 

и бетон" и създаване на нови работни 

места в строителството за младежи в 

"ДОНЕВ СТРОЙ" ЕООД" 18

  70 175,18   70 175,18 Област: Сливен Oбщина: Сливен 8800 

Сливен бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ No 

47, вх. А, ет. 1, ап. 2

Община - Сливен  1.Организация и управление на проекта;2. Подбор на 5 представителя от целевата група за 

включване в проекта

;3. Провеждане на процедури по ПМС 69

;4. Предоставяне на професионално обучение ;5. Предоставяне на обучение по ключова 

компатентност;6. Доставка на оборудването и обособяване на работното място.;7. Дейности за  

осигуряване на публичност

;8. Осигуряване на заетост в  „ДОНЕВ – СТРОЙ” ЕООД 

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0210-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0210 "РИДИНЕД" ООД "Нови работни места за безработни 

млади хора"

18

  41 285,82   41 285,82 Област: Варна Oбщина: Варна 9000 

Варна ул. "Емануил Манолов" No 12, ап. 

5

Община - Варна  Дейност 1: Проекто-управление;Дейност 2: Информиране и публичност;Дейност 3: Подготовка 

и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;Дейност 4: Провеждане на 

обучение по професионална квалификация и ключови компетентност;Дейност 5: Наемане на 

лицата, успешно завършили обучението ;Дейност 6: Оборудване на 5 нови работни места

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0218-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0218 "Велес МТ" ЕООД "Двадесет нови работни места за 

безработни младежи във "Велес МТ" 

ЕООД"

16

  256 488,64   256 488,64 Област: Варна Oбщина: Варна 9000 

Варна ул. "Д-р А. Железкова" бл.16, вх. 

Д, ет.1, ап. 3

Община - Пловдив  Дейност 1. Сформиране ръководен екип за управление и организация на проекта.;Дейност 2. 

Избор на изпълнители в съответствие с ПМС № 69/11.03.2013 г.;Дейност 3. Провеждане на 

обучения по професионална квалификация на лицата от целевата група.;Дейност 4. 

Провеждане на обучения по ключови компетентности на лицата от целевата група.;Дейност 5. 

Закупуване на оборудване, свързано със създаването на нови работни места за 

представителите на целевата група.;Дейност 6. Назначаване на лицата от целевата група и 

осигуряване на заетост.;Дейност 7. Осигуряване на публичност и прозрачност при изпълнение 

на проекта.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0221-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0221 "АЯКС-2002" ООД "Професионално развитие и устойчива 

заетост - създаване на нови работни 

места в "АЯКС-2002" ООД"

17

  94 784,92   94 784,92 Област: Варна Oбщина: Варна 9000 

Варна "Цар Освободител" 30

Община - Варна  1. Организация, текущо управление и мониторинг на проекта.

;2. Провеждане на процедури по ПМС №69/11.03.2013 г. за избор на изпълнители по 

доставката на стоки и услуги.

;3. Дейности за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

;4. Подбор и назначаване на служители и осигуряване на средства за трудови възнаграждения 

и осигуровки.

;5. Провеждане на професионални обучения.;5.	Провеждане на обучения за придобиване на 

ключови умения и компетентности.

;7.	Закупуване на оборудване за част от новосъздадените работни места.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0222-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0222 "ЛИДЕР ГРУП" ЕООД "Обучаване на млади безработни и 

осигуряване на тяхната заетост в 

"Лидер Груп" ЕООД като 

Администратори на уеб сайт и 

Търговски представители" 18

  82 531,12   82 531,12 Област: Варна Oбщина: Варна 9000 

Варна ул. "Преслав" 55

Община - Варна  Дейност 1: Организация и управление на проекта, сформиране на екип и сключване на 

граждански договори с членовете на екипа.;Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни 

процедури за възлагане на дейности на външни изпълнители.;Дейност 3: Обучение по част от 

професия 341041 Търговски представител (2 лица) и 482040 Организатор Интернет 

приложения (2 лица);Дейност 4: Обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална 

компетентност”;Дейност 5: Закупуване на оборудване и обзавеждане за новите работни 

места.;Дейност 6: Заетост на успешно завършилите обученията лица за период от 12 

месеца.;Дейност 7: Осъществяване на дейности по информираност и публичност на проекта.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

2011 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 6



ВАРИАНТ 8

НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Приложение 4.35

Име на кандидата Основни дейности/РезюмеОфициален адрес на кандидата
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BG051PO001-1.1.13-0464-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0464 ДЖИ ВИ ВИ АД Професионална квалификация по пътя 

към стабилен успех в туризма - 

създаване на нови работни места в 

ДЖИ ВИ ВИ АД
15

  136 421,72   136 421,72 Област: Варна Oбщина: Варна 9000 

Варна К.К.ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ,ХОТЕЛ 

ПЕРУНИКА,ОФИС 1

Община - Варна  1. Организация, текущо управление и мониторинг на проекта.		

;2. Провеждане на процедури по ПМС 69/11.03.2013 за избор на изпълнители по доставката на 

стоки и услуги.		

; 3. Дейности за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”.		

;4.  Подбор и назначаване на служители и осигуряване на средства за трудови възнаграждения 

и осигуровки.		;5. Провеждане на професионални обучения.		

;6. Провеждане на обучения за придобиване на ключови умения и компетентности.		

; 7. Закупуване на оборудване за част от новосъздадените работни места.		

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0458-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0458 АГЕНДА ООД Компeтентност, интеграция, успех - 

създаване на нови работни места в 

АГЕНДА ООД

16

  31 601,78   31 601,78 Област: Варна Oбщина: Варна 9000 

Варна Гр. Варна, ул. „Йоан Екзарх” N 3, 

ет.2

Община - Варна   1. Организиране, текущо управление и мониторинг на проекта.		

;2. Подготовка и провеждане на процедури по ПМС 69/11.03.2013 за избор на изпълнители по 

доставката на услуги и оборудване.		

;3. Подбор и назначаване на служители и осигуряване на средства за трудово възнаграждение 

и осигуровки.		;4. Провеждане на професионално обучение по част от професия по трета 

квалификационна степен и по част от професия по втора квалификационна степен.		

;5. Провеждане на обучение за придобиване на ключови умения и компетентности.		

;6. Закупуване на оборудване о обзавеждане за новосъздадените работни места.		

;7. Дейности за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”.		

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0463-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0463 ВИЙОР-97 ООД Професионална квалификация по пътя 

към стабилен успех в туризма - 

създаване на нови работни места в 

ВИЙОР-97 ООД
15

  121 538,89   121 538,89 Област: Варна Oбщина: Варна 9000 

Варна УЛ.БРАТЯ ШКОРПИЛ №27

Община - Варна  1. Организация, текущо управление и мониторинг на проекта.		

;2. Провеждане на процедури по ПМС 55/12.03.2007 за избор на изпълнители по доставката на 

стоки и услуги.		

; 3. Дейности за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”.		

;4.  Подбор и назначаване на служители и осигуряване на средства за трудови възнаграждения 

и осигуровки.		;5. Провеждане на професионални обучения.		

;6. Провеждане на обучения за придобиване на ключови умения и компетентности.		

; 7. Закупуване на оборудване за част от новосъздадените работни места.		

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0462-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0462 БЕРИГО Квалификация и заетост - създаване на 

нови работни места в "Бериго" ЕООД

16

  30 517,17   30 517,17 Област: Варна Oбщина: Варна 9000 

Варна ул. "Антон Неделчев" 2, ет.5, 

ап.17

Община - Варна  Дейност 1. Организиране, текущо управление и мониторинг на проекта;Дейност 2. Подготовка 

и провеждане на процедури по ПМС 69/11.03.2013 г. за избор на изпълнители по доставката 

на услуги и оборудване;Дейност 3. Подбор и назначаване на служители и осигуряване на 

средства за трудово възнаграждение и осигуровки;Дейност 4. Провеждане на професионални 

обучения по част от професия по трета квалификационна степен;Дейност 5. Провеждане на 

обучение за придобиване на ключови умения и компетентности;Дейност 6. Закупуване на 

оборудване за новосъздадените работни места.;Дейност 7. Дейности за информиране и 

публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0215-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0215 "А.Д.ХОЛД" ООД "Заетост за безработни младежи в 

"А.Д.Холд" ООД
18

  292 627,96   292 627,96 Област: Варна Oбщина: Варна 9000 

Варна Варна, ул. Войнишка № 5

Община - Варна  ДЕЙНОСТ 1: Управление и одит;ДЕЙНОСТ 2: Публичност  ;ДЕЙНОСТ 3: Подбор на 

безработни младежи; ДЕЙНОСТ 4: Професионално обучение; ДЕЙНОСТ 5: Ключова 

Компетентност 4; ДЕЙНОСТ 6: Оборудване на работните места на бенефициентите;ДЕЙНОСТ 

7: Заетост

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0195-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0195 "Старт"АД "Създаване на нови работни места във 

фирма "Старт" АД

17

  207 344,56   207 344,56 Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 

9300 Добрич-град  ул."Свещеник Павел 

Атанасов" 20

Община - Добрич-град  Дейност 1. Изграждане на операционен мениджмънт;Дейност 2. Управление на 

проекта;Дейност 3. Подбор на представители на целевата група;Дейност 4. Провеждане на 

професионално обучение на целевата група;Дейност 5. Организиране и провеждане на 

обучение по ключова компетентност;Дейност 6. Закупуване на оборудване и обзавеждане, 

необходими за създаването на нови работни места за представителите на целевите 

групи;Дейност 7. Осигуряване на заетост за всички успешно завършили обучение 

представители на целевата група;Дейност 8. Анализ и оценяване на резултатите от 

изпълнение на дейностите по проекта;Дейност 9. Популяризиране на проекта и на ОП 

„Развитие на човешките ресурси”;Дейност 10. Наблюдение и вътрешен мониторинг за 

изпълнението на дейностите и резултатите от тях;Дейност 11. Междинно и финално отчитане 

на изпълнението на дейностите по проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0199-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0199 "Информационно обслужване АД клон 

Добрич

"По-добрите работни места"

12

  56 681,87   56 681,87 Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 

9300 Добрич-град ул. "25 Септември"84

Община - Добрич-град  Дейност 1: Организация, управление и мониторинг на проекта.

;Дейност  2: Информиране и публичност.

;Дейност  3: Избор на изпълнител за доставка.;Дейност 4: Набиране и определяне на 

безработните лица от целевата група.

;Дейност 5: Провеждане на професионално обучение и  КК4;Дейност 6: Създаване на нови 

работни места;Дейност 7: Осигуряване на заетост за срок от шест месеца

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0192-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0192 "ЕКОГРУП" ЕООД "Подкрепа за обучение и заетост"

16

  167 450,48   167 450,48 Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 

9300 Добрич-град ул. "Независимост" 2

Община - Балчик  Дейност 1 Организация, управление и мониторинг на проекта;Дейност 2 Подбор на крайните 

бенефициенти, регистрирани безработни до 29 години;Дейност 3 Провеждане на обучение по 

ключова компетентност 2 Общуване на чужди езици;Дейност 4  Закупуване на оборудване  и 

обзавеждане, необходими за създаването но нови работни места за представителите на 

целевата група;Дейност 5 Провеждане на професионално обучение;Дейност 6 Наемане на 

успешно завършилите обучението лица;Дейност 7 Информиране и публичност

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0527-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0527 "Соколов" ООД "Ново работно място"

18

  63 430,00   63 430,00 Област: Велико Търново Oбщина: 

Велико Търново 5000 Велико Търново 

кв."Чолаковци", ул."Сан Стефано"28

Община - Велико Търново  Дейност 1: Проекто-управление;Дейност 2: Информиране и публичност;Дейност 3: Подготовка 

и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;Дейност 4: Провеждане на 

обучение по професионална квалификация и ключови компетентност;Дейност 5: Наемане на 

лицата, успешно завършили обучението ;Дейност 6: Оборудване на 5 нови работни места

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0487-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0487 "РМЗ ГОРНА ОРЯХОВИЦА" ЕООД "Новите работни места - гаранция за 

подобрена производителност на "РМЗ 

Горна Оряховица" ЕООД"
13

  23 380,30   23 380,30 Област: Велико Търново Oбщина: Горна 

Оряховица 5100 Горна Оряховица ул. 

"СВ. КНЯЗ БОРИС І" No 29

Община - Горна Оряховица  Дейност 1: Сформиране на екип и създаване на система за управление на проекта.;Дейност 2: 

Подбор и обучение на  младежи.;Дейност 3:  Създаване и оборудване на нови работни места  

;Дейност 4: Наемане на обучени младежи на работа.

;Дейност 5: Дейности по информация и публичност.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване на 

ключови компетенции;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0495-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0495 "ДЕСИТА" ЕООД "Работни места за работни младежи"

18

  65 176,95   65 176,95 Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 

Габрово бул. "Стефан Караджа" 105

Община - Габрово  Дейност 1: Организация и управление на проекта;Дейност 2: Избор на изпълнители по реда 

на ПМС 69/11.03.2013г.;Дейност 3: Подбор на младежи от целевата група ;Дейност 4: 

Провеждане на 2 вида обучения;Дейност 5: Оборудване на разкритите работни места;Дейност 

6: Наемане на младежите от целевата група на новоразкритите във фирмата работни 

места;Дейност 7: Осигуряване на информация и публичност

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0497-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0497 "КНИЖАРНИЦА М-ПРЕС" ООД "Устойчива заетост за младежи в 

Севлиево"

18

  66 356,50   66 356,50 Област: Габрово Oбщина: Севлиево 

5400 Севлиево ул. "Табашка" 17

Община - Севлиево  Дейност 1: Управление на проекта;Дейност 2: Провеждане на процедура за подбор на 

младежи от целевата група;Дейност 3: Провеждане на обучение по дигитални 

компетентности;Дейност 4: Провеждане на професионално обучение за продавач-

консултанти;Дейност 5: Избор на изпълнител и доставка на оборудване за разкритите работни 

места;Дейност 6: Осигуряване на заетост на младежите от целевата група във 

фирмата;Дейност 7: Мерки за информация и публичност

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0496-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0496 "Мазалат" ЕООД "Младежки перспективи чрез трудова 

заетост"

18

  214 422,27   214 422,27 Област: Габрово Oбщина: Севлиево 

5400 Севлиево гр. Севлиево, ул. "Васил 

Левски" 20

Община - Севлиево  Дейност 1: Администриране на проекта;Дейност 2: Подбор на безработни младежи до 29г., 

регистрирани в ДБТ ;Дейност 3: Предоставяне на обучение  за 14 младежи от целевата 

група;Дейност 4: Създаване и оборудване на работните места;Дейност 5:Подготовка и 

изпълнение: Осигуряване на заетост на успешно приключили обучението лица;Дейност 6: 

Информация и публичност по проекта;Дейност 7: Одит на проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0498-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0498 "Европа трико" АД "Ново бъдеще за 20 младежи чрез 

предоставяне на обучение и 

осигуряване на заетост" 18

  216 381,38   216 381,38 Област: Габрово Oбщина: Севлиево 

5400 Севлиево ул. Ген. Скобелев # 32

Община - Севлиево  Дейност 1: Управление на проекта;Дейност 2: Подбор на безработни младежи до 29г., 

регистрирани в ДБТ ;Дейност 3: Предоставяне на обучение  за младежи от целевата 

група;Дейност 4: Създаване и оборудване на работните места;Дейност 5: Осигуряване на 

заетост на успешно приключили обучението лица;Дейност 6: Информация и публичност по 

проекта;Дейност 7: Одит на проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0494-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0494 "АДИ СЕРВИЗ" ЕООД "С внимание към младите хора"

14

  21 728,77   21 728,77 Област: Габрово Oбщина: Дряново 5370 

Дряново ул. "Шипка" 195

Община - Дряново  1.	Сформиране на екип и управление на проекта, мониторинг и оценка;2. Подготовка и 

провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за доставка на стоки и услуги.

;Дейност 3. Подбор на представители на целевата група;4.	Публичност и 

визуализация;5.	Обучение по придобиване на професионална квалификация;6.	Обучение по 

ключови компетенции;7.	Доставка на оборудване;8.	Назначаване на работа

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0502-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0502 "КАПРИКОРН КЕМИКЪЛС ГРУП" ООД "Квалификация - шанс за развитие"

18

  113 673,12   113 673,12 Област: София град Oбщина: Столична 

1000 София ж.к. "Стрелбище", ул. 

"Добри Христов", бл.3, офис 1

Община - Луковит  Дейност 1: Сформиране на екип по проекта;Дейност 2. Сформиране на групи за 

обучение;Дейност 3. Професионална квалификация на безработните лица;Дейност 4. 

Обучение по ключови компетенции;Дейност 5: Доставка на оборудване;Дейност 6. Наемане на 

безработните на работа във “Каприкорн Кемикълс Груп” ООД  ;Дейност 7. Управление, 

отчитане и публичност на проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

2011 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 7



ВАРИАНТ 8

НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Приложение 4.35
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BG051PO001-1.1.13-0507-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0507 "СЧЕТОВОДНА КЪЩА-ЕВГЕНИЯ 

НИКОЛОВА" ЕООД

"Създаване на нови работни места чрез 

обучение, квалификация, осигурена 

заетост и подходящи условия за труд"

17

  25 599,06   25 599,06 Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 

Плевен бул."ХРИСТО БОТЕВ" No 115, 

вх. А, ет. 7, ап. 21

Община - Плевен  Дейност №1

Организация и управление на проекта

;Дейност №2  Подбор на безработни лица до 29-годишна възраст за включване в проектната 

инициатива;Дейност № 3

Избор на външни изпълнители и доставка на материали,  оборудване и предоставяне на 

услугите по обучението на част от професията и ключови компетентности

;Дейност 4

Обучение на безработните лица до 29- годишна възраст по част от професията и ключови 

компетентности

;Дейност №5

Оборудване и обзавеждане на новите работни места

;Дейност 6

Назначаване на работа на успешно  преминалите обучение, по част от професията и ключови 

компетентности,  безработни лица до 29- годишна възраст и осигуряване на тяхната заетост

;Дейност 7

Осигуряване на публичност и визуализация

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0516-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0516 "Манева-Томик" ООД "Нови знания - нова работа - нов живот"

18

  327 858,76   327 858,76 Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 

Плевен ул."Гривишко шосе" №1

Община - Плевен  Дейност 1.Управление на проекта;Дейност 2. Тръжни процедури;Дейност 3. Публичност и 

визуализация на проекта;Дейност 4. Предоставяне на професионално обучение по професията 

на първа квалификационна степен;Дейност 5 ”Предоставяне на обучение по професия на втора 

квалификационна степен ;Дейност 6 ” Предоставяне на обучение по част от професията на 

трета квалификационна степен ;Дейност 7 ” Предоставяне на обучение по Ключова 

компетентност 5, съгласно европейската референтна рамка” ;Дейност 8 „Предоставяне на 

средства в размер на минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност, 

както и вноските, дължими от работодателя за период от дванадесет месеца за наемане 

безработни младежи”;Дейност 9. ”Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за 

създаване на нови работни места”

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0505-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0505 "ДАРИ ТРАВЪЛ КОМЕРС" ЕООД "Създаване на работни места и 

интегриране на безработни младежи до 

29-годишна възраст, предоставяйки им 

квалификационно обучение, езиково 

обучение и заетост"

15

  116 599,52   116 599,52 Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 

Плевен ул. ГЕНЕРАЛ ГАНЕЦКИ No 33

Община - Плевен  Дейност №1

Организация и управление на проекта

;Дейност №2  Подбор на безработни лица до 29-годишна възраст за включване в проектната 

инициатива;Дейност № 3

Избор на външни изпълнители и доставка на материали,  оборудване и предоставяне на 

услугите по обучението на част от професията и ключови компетентности

;Дейност 4

Обучение на безработните лица до 29- годишна възраст по част от професията и ключови 

компетентности

;Дейност №5

Оборудване и обзавеждане на новите работни места

;Дейност 6

Назначаване на работа на успешно  преминалите обучение, по част от професията и ключови 

компетентности,  безработни лица до 29- годишна възраст и осигуряване на тяхната заетост.

;Дейност 7

Осигуряване на публичност и визуализация

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0042-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0042 "Метал Транс" ЕООД "Нови знания - нови възможности"

16

  179 055,64   179 055,64 Област: Видин Oбщина: Видин 3700 

Видин ул. "Западна Складова зона"

Община - Видин  Дейност 1: Организация и управление на проекта;Дейност 2: Популяризиране на 

проекта;Дейност 3: Процедури за определяне на изпълнител и доставки;Дейност 4: Подбор на 

младежи до 29г. и включването им в професионално обучение по професия: “Монтьор на 

транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”;Дейност 5: Провеждане на 

обучение по ключова компетентност: “Компютърно обучение” за работа с база данни, 

съхраняване и управление на информация;Дейност 6: Устойчива заетост;Дейност 7: 

Мониторинг и отчетност

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0047-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0047 "МЕГА 80" ЕООД "Нова заетост за младежи в "МЕГА 80" - 

Видин"
18

  155 827,39   155 827,39 Област: Видин Oбщина: Видин 3700 

Видин ул. "ЕКЗАРХ ЙОСИФ" І No 67

Община - Видин  Дейност 1: Организация и управление на проекта;Дейност 2: Популяризиране на 

проекта;Дейност 3: Процедури за определяне на изпълнител за услуги и доставки;Дейност 

4:	Подбор на младежи и провеждане на обучение по част от професия „Сервитьор-

барман“;Дейност 5: Заетост;Дейност 6: Мониторинг и отчетност

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;дял на лицата, придобили или повишили 

степента си на професионална квалификация

BG051PO001-1.1.13-0048-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0048 "САВА 21" ЕООД "Нова заетост за младежи в "САВА 21" - 

Видин"

18

  198 398,98   198 398,98 Област: Видин Oбщина: Видин 3700 

Видин ул. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" No 6

Община - Видин  Дейност 1: Организация и управление на проекта;Дейност 2: Популяризиране на 

проекта;Дейност 3: Процедури за определяне на изпълнител за услуги и доставки;Дейност 

4:	Подбор на младежи и провеждане на обучения по част от професия „Сервитьор-барман“ и 

„Готвач“;Дейност 5: Заетост;Дейност 6: Мониторинг и отчетност

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;дял на лицата, придобили или повишили 

степента си на професионална квалификация

BG051PO001-1.1.13-0051-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0051 "АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН" ЕООД "На работа в "АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН"

15

  125 909,38   125 909,38 Област: Видин Oбщина: Видин 3700 

Видин ул. "ЖЕЛЕЗНИЧАРСКА" No 34

Община - Видин  Дейност 1. Подготовка стартирането на проекта;Дейност 2. Подбор на млади безработни лица 

до 29-годишна възраст;Дейност 3. Процедура за избор на изпълнител за услуги и доставки   

;Дейност 4. Провеждане на професионално обучение и обучение по ключови 

компетентностти;Дейност 5 Оигуряване на заетост;Дейност 6 Публичност и визуализация

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0052-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0052 "ХЕНА" ООД "На работа в "ХЕНА" ООД"

18

  184 336,60   184 336,60 Област: Видин Oбщина: Видин 3700 

Видин ул. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" No 

29

Община - Видин  Дейност 1: Организация и управление на проекта;Дейност 2: Популяризиране на 

проекта;Дейност 3: Процедури за определяне на изпълнител за услуги и доставки;Дейност 

4:	Подбор на младежи и провеждане на обучения по част от професия „Строител – монтажник” 

и обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”

;Дейност 5: Заетост;Дейност 6: Мониторинг и отчетност

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0055-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0055 "БДИНТЕКС" ООД "Ново работно място"

18

  289 932,50   289 932,50 Област: Видин Oбщина: Видин 3700 

Видин ул. "Цар Иван Асен II" № 14

Община - Видин  Дейност 1: Проекто-управление;Дейност 2: Информиране и публичност;Дейност 3: Подготовка 

и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;Дейност 4: Провеждане на 

обучение по професионална квалификация и ключови компетентност;Дейност 5: Наемане на 

лицата, успешно завършили обучението ;Дейност 6: Оборудване на 30 нови работни места

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0067-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0067 Монбат АД "Нови перспективи за безработните 

младежи чрез откриване на нови 

работни места в "Монбат" АД

17

  232 931,60   232 931,60 Община - Монтана  Дейност 1. Изграждане на операционен мениджмънт;Дейност 2. Управление на 

проекта;Дейност 3. Подбор на представители на целевата група;Дейност 4. Провеждане на 

професионално обучение на целевата група;Дейност 5. Организиране и провеждане на 

обучение по ключова компетентност;Дейност 6. Закупуване на оборудване и обзавеждане, 

необходими за създаването на нови работни места за представителите на целевите 

групи;Дейност 7. Осигуряване на заетост за всички успешно завършили обучение 

представители на целевата група;Дейност 8. Анализ и оценяване на резултатите от 

изпълнение на дейностите по проекта;Дейност 9. Популяризиране на проекта и на ОП 

„Развитие на човешките ресурси”;Дейност 10. Наблюдение и вътрешен мониторинг за 

изпълнението на дейностите и резултатите от тях;Дейност 11. Междинно и финално отчитане 

на изпълнението на дейностите по проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции
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ВАРИАНТ 8

НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Приложение 4.35

Име на кандидата Основни дейности/РезюмеОфициален адрес на кандидата

М
я

с
т
о

 н
а
 и

з
п

ъ
л

н
е
н

и
е
 н

а
 

д
е
й

н
о

с
т
и

т
е

Индикатори за изпълнение 

Име на проекта

П
р

о
д

ъ
л

ж
и

т
е
л

н
о

с
т

Безвъзмездна 

финансова помощ в лв.

Обща стойност на проекта 

в лв.

Н
о

м
е
р

 н
а
 д

о
го

в
о

р
/з

а
п

о
в

е
д

 в
 

И
С

У
Н

Н
о

м
е
р

 п
р

о
е
к
т
 в

 И
С

У
Н

BG051PO001-1.1.13-0069-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0069 "КРИД" ООД "Нова заетост за търговски служители в 

"КРИД" ООД"

18

  266 109,89   266 109,89 Област: София град Oбщина: Столична 

1612 София район р-н Красно село

бул. Цар Борис III No 81, вх. В, ет. 5, ап. 

офис 12

Община - Монтана  Дейност 1 : Организиране и провеждане на процедурите за възлагане на поръчки за външни 

услуги/доставки;2/ Подбор на представители на целевата група за включване в обученията;3/ 

Предоставяне на професионално обучение на 16 безработни младежи по професиите 

Търговски представител и Сътрудник в малък и среден бизнес. ;4/ Предоставяне на обучение 

по ключови компетентности на 16 безработни младежи;5/ Закупуване на оборудване и 

обзавеждане, необходими за създаването на нови работни места ;6/ Наемане на успешно 

завършилите обучението лица за период от  12 месеца;7/ Дейности за информация и 

публичност;8/ Администриране и управление на проекта.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0109-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0109 "АЙ ТИ ДАБЪЛЮ ИСПРАКОНТРОЛС 

БЪЛГАРИЯ" ЕООД

"Нова възможности за заетост в "АЙ ТИ 

ДАБЪЛЮ ИСПРАКОНТРОЛС 

БЪГЛАРИЯ" ЕООД"

18

  345 155,31   345 155,31 Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 

4000 Пловдив Пловдив, ул. "Нестор 

Абаджиев" No.37

Община - Пловдив  1. Организация и управление на проекта, вътрешен контрол на изпълнението.;Избор на 

изпълнители в съответствие с ПМС № 69/11.03.2013 г.;3. Подбор на представителите на 

целевата група;4. Осигуряване на публичност за проекта.;5. Професионално обучение на 20 

безработни младежи по специалност  „Промишлена електроника” с код 5230401;6. 

Професионално обучение на 8 безработни младежи по специалност  „Машини и съоръжения за 

заваряване” с код 5210303;7. Професионално обучение на 1 безработен младежи по 

специалност  „Административно обслужване” с код 3460201;8. Професионално обучение на 1 

безработен младеж по специалност „Бизнес - услуги”  с код 3450401;9. Професионално 

обучение на 1 безработен младеж по специалност „Финансова отчетност” с код 3430201;10. 

Обучение за придобиване на ключови компетенции КК 5. Умение за учене – „Умения за работа 

в екип” на 31 безработни младежи.;11. Оборудване на 31 нови работни места;12. Осигуряване 

на заетост на 31 безработни младежи до 29 години, успешно завършили обученията, за 

период от 12 месеца

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0110-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0110 "КАМБАНА 1872" ЕООД "Ново работно място"

18

  37 765,77   37 765,77 Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 

4023 Пловдив ж.к. "ТРАКИЯ", бл. 146, 

вх. А, ет. 3, ап. 5

Община - Куклен  Дейност 1: Проекто-управление;Дейност 2: Информиране и публичност;Дейност 3: Подготовка 

и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;Дейност 4: Провеждане на 

обучение по професионална квалификация и ключови компетентност;Дейност 5: Наемане на 

лицата, успешно завършили обучението ;Дейност 6: Оборудване на 2 нови работни места

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0148-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0148 БЕТИ-ОРВА-Бедиха Неджибова "Козметично ателие "БЕТИ_ОРВА""

18

  97 941,17   97 941,17 Област: Разград Oбщина: Разград 7200 

Разград ул. Иван Вазов №7, офис 5, 

етаж 3

Община - Разград  1.	Информиране и публичност;2.	Подбор на участници от целевата група;3.	Провеждане на 

квалификационно обучение по професия „Козметик”- втора степен на професионална 

квалификация;4.	Провеждане на обучение по ключова компетентност „Английски 

език”;5.	Създаване на нови работни места ;6.	Трудова заетост на обучените лица;7.	Вътрешен 

мониторинг;8.	Приключване и отчитане на проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0166-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0166 Сдружение „Център за регионално 

развитие” - Търговище

"Нови работни места за сътрудник в 

маркетингови дейности"

18

  122 972,93   122 972,93 Община - Търговище  Дейност 1. Организация и управление на проекта;Дейност 2. Подбор на целевата група 

;Дейност 3. Процедура по избор на обучителна организация;Дейност 4. Предоставяне на 

професионално обучение втора квалификационна степен ;Дейност 5. Предоставяне на 

обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” ;Дейност 6. Разкриване на 

нови работни места и наемане на успешно завършилите обучението лица;Дейност 7. 

Закупуване на оборудване и обзавеждане ;Дейност 8. Информиране и публичност

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0170-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0170 "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД "Подкрепа за дългосрочна перспектива"

18

  74 021,62   74 021,62 Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе 

ул.ЙОСИФ ЦАНКОВ No 16

Община - Русе  1. Операционен мениджмънт;2. Визуализация;3. Подбор на бенефициенти;4. Професионално 

обучение;5. Обучение по английски език;6. Обособяване на работни места;7. Субсидирана 

заетост

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0176-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0176 "МОТОР-СЕРВИЗ" ООД "Чрез обучение към заетост"

18

  95 327,84   95 327,84 Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе 

"Цар Самуил" 3

Община - Русе  1. Управление;2. Подбор на крайни бенефициенти;3. Професионално обучение;4. Обучение по 

ключова компетентност 4;5. Обособяване на работни места;6. Субсидирана заетост;7. 

Публичност

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0003-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0003 "ИВАС 2" ЕООД "Ново работно място чрез увеличаване 

на младежката заетост в "ИВАС 2" 

ЕООД

16

  77 495,92   77 495,92 Област: Благоевград Oбщина: Симитли 

2730 Симитли ул. "Г. Димитров" за 

КОМПЛЕКС ИВАС

Община - Симитли  1. Управление, координация и вътрешен контрол на проекта и заложените дейности.;2. 

Осъществяване на мерки за визуализация и публичност по проекта и Финансиращата 

програма.;3. Провеждане на подбор и избор на 6 безработни младежи за провеждане на 

професионално обучение и компетенции, необходими за професионална реализация и 

заемане на длъжност Монтьор на автотранспортна техника в ИВАС 2  ЕООД.;4. Провеждане на 

професионално обучение на подбраните младежи по специалност Автотранспортна техника.;5. 

Провеждане на обучение по Ключова компетентност 5 „Умения за учене“ на младежите, 

успешно завършили професионалното обучение по проекта.;6. Създаване и оборудване на 

нови работни места в Автосервиза на ИВАС 2 ЕООД за успешно завършилите обученията 

безработни младежи. ;7. Осигуряване на заетост на обучените безработни младежи на новите 

работни места в ИВАС 2 ЕООД.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции
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ВАРИАНТ 8

НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Приложение 4.35

Име на кандидата Основни дейности/РезюмеОфициален адрес на кандидата
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BG051PO001-1.1.13-0009-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0009 "АЛФА-ГРУП СЕКЮРИТИ" ООД "Обучение, квалификация и 

осигуряване на заетост на безработни 

младежи в "АЛФА-ГРУП СЕКЮРИТИ" 

ООД

16

  188 780,92   188 780,92 Област: Благоевград Oбщина: 

Благоевград 2700 Благоевград ул. 

"КРАЛИ МАРКО" No 1, ет. 2

Община - Благоевград  1. Организация и управление на проекта;2.Визуализация и осигуряване на публичност;3. 

Подбор и избор на младежи за дейностите по проекта;4. Обучения на избраните младежи;5. 

Закупуване на специализирано оборудване за обезпечаване на новите работни места;6. 

Разкриване на нови работни места и наемане на успешно завършилите обученията

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0011-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0011 „Гросман” ООД "Създаване на нови работни места"

18

  252 420,92   252 420,92 Област: Благоевград Oбщина: Гоце 

Делчев 2900 Гоце Делчев град Гоце 

Делчев, ул. „Пейо Яворов” № 9

Община - Гоце Делчев  	1. Организация и управление на проекта;Дейност 2. Подготовка за и провеждане на 

обучителните курсове с две обособени позиции, както следва:

-	ОП2А - Обучение на целевата група по професионално обучение.

-	ОП2Б - Обучение на целевата група по ключови компетентности.

;Дейност 3. Назначаване на успешно завършилите курсовете за обучение на трудов 

договор;Дейност 4. Осъществяване на инвестициите по проекта, свързани със закупуването и 

монтирането на нови машини и оборудване на новите работни места;5. Осигуряване на 

публичност на резултатите от проекта;6. Одит на проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0016-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0016 "ГАМА - КОМЕРС" ООД "Създаване на нови работни места в 

"Гама-Комерс" ООД

18

  105 972,10   105 972,10 Област: Благоевград Oбщина: Гоце 

Делчев 2900 Гоце Делчев ул."Христо 

Силянов" 3

Община - Гоце Делчев  Дейност 1:

Сформиране на екипа по проекта и дейности, свързани с организацията и управлението 

;Дейност 2: 

Набиране на представители на целевата група

;Дейност 3:

Провеждане на процедури за избор на изпълнители съгласно изискванията на ПМС 

69/11.03.2013 г.

;Дейност 4: 

Организиране и провеждане на обучения по професионална квалификация за част от 

професия по трета квалификационна степен

;Дейност 5: 

Доставка на необходимото оборудване и обзавеждане

;Дейност 6: 

Осигуряване на заетост на представителите на целевата група

;Дейност 7: 

Популяризиране на дейностите по проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;дял на лицата, придобили или повишили 

степента си на професионална квалификация

BG051PO001-1.1.13-0017-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0017 "Геоком 2000" ООД "Прогресивно развитие"

18

  305 696,54   305 696,54 Област: Благоевград Oбщина: Гоце 

Делчев 2900 Гоце Делчев ул."Димитър 

Ножаров" № 5

Община - Гоце Делчев  Дейност 1. Организация и управление на проекта;Дейност 2. Подготовка и избор на 

изпълнители  съгласно  ПМС № 69/2013 г.;Дейност 3. Провеждане на обучения по 

професионална квалификация и ключова компетентност;Дейност 4. Осигуряване на заетост на 

успешно приключилите обучение лица;Дейност 5. Закупуване на оборудване и обзавеждане за 

ново разкритите работни места;Дейност 6. Оценка на ефективността от проведените обучения 

и постигнатите резултати;Дейност 7. Публичност и заключителни дейности

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0005-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0005 "НИТ - ЕКС" АД "Нови работни места за обучени и 

квалифицирани безработни младеже в 

"НИТ-ЕКС" АД

17

  187 038,19   187 038,19 Област: Благоевград Oбщина: Сатовча 

2950 Сатовча ул. Малчика 11

Община - Сатовча  Дейност 1: Оперативна дейност - сформиране на проектен екип,– документиране, 

осчетоводяване и докладване.;Дейност 2: Идентифициране и подбор на желаещите да бъдат 

включени в обучението безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ-Гоце 

Делчев.;Дейност 3: Предоставяне на професионално обучение по Професия „Шивач” Код: 

542110, Специалност „Шивачество”, Код: 5421101, Първа квалификационна степен с 

продължителност 300 учебни часа.;Дейност 4: Предоставяне на обучение по ключови 

компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 4 

„Дигитална компетентност”.;Дейност 5: Закупуване на оборудване, необходимо за създаването 

на нови работни места запредставителите на целевите групи.;Дейност 6: Осигуряване на 

заетост на всички успешно завършили обучението лица посредством разкриването на нови 

работни места в „НИТ-ЕКС” АД..;Дейност 7: Провеждане на информационна кампания

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0021-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0021 Сдружение с нестопанска цел „Иновация” "Ново начало за развитие на 

безработни младежи"

18

  76 990,81   76 990,81 Област: Кюстендил Oбщина: Бобов дол 

2670 Бобов дол ул."Стефан Стамболов" 

№ 1

Община - Бобов дол  Дейност 1: Оперативна дейност - сформиране на проектен екип,– документиране, 

осчетоводяване и докладване.;Дейност 2: Идентифициране и подбор на желаещите да бъдат 

включени в обучението безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ – 

Дупница и ДБТ – Бобов дол;Дейност 3: Предоставяне на професионално обучение по 

Професия „.Социален работник.”, Код  762020, Специалност „Социални услуги на деца и 

семейства в риск” код 7620201, Втора квалификационна степен с продължителност 736 часа 

;Дейност 4: Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската 

квалификационна рамка по: Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.;Дейност 5: 

Закупуване на оборудване, необходимо за създаването на нови работни места 

запредставителите на целевите групи.;Дейност 6: Осигуряване на заетост на всички успешно 

завършили обучението лица посредством разкриването на нови работни места в  

СНЦ”Иновация”;Дейност 7: Провеждане на информационна кампания. Промотиране и 

популяризиране на проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0241-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0241 ЕТ "ВИТОН - ДАРИНА ДИМИТРОВА" "Нова заетост за младежи във "Витон" - 

Стара Загора
18

  266 602,80   266 602,80 Област: Стара Загора Oбщина: Стара 

Загора 6000 Стара Загора ул. "ЕКЗАРХ 

АНТИМ I" No 123, ет.2, aп.2

Община - Стара Загора  Дейност 1: Организация и управление на проекта;Дейност 2: Популяризиране на 

проекта;Дейност 3: Процедури за определяне на изпълнител за услуги и доставки

;Дейност 4:	Подбор на младежи и провеждане на обучения по част от професия „Хлебар-

сладкар“;Дейност 5: Заетост;Дейност 6: Мониторинг и отчетност

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;дял на лицата, придобили или повишили 

степента си на професионална квалификация

BG051PO001-1.1.13-0225-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0225 "Даниел Фешън" ООД "Нови възможности за заетост в 

"Даниел Фешън" ООД"
18

  85 337,44   85 337,44 Област: Хасково Oбщина: Харманли 

6450 Харманли ул. Ал. Стамболийски 

17

Община - Харманли  Дейност 1 Проектен старт ;Дейност 2 Подготовка и провеждане на избор на изпълнители по 

проекта;Дейност 3 Подбор на представители от целевата група ;Дейност 4 Обучение за 

придобиване на професионална квалификация;Дейност 5 Доставка на оборудване ;Дейност 6 

Заетост за младежи ;Дейност 7  Финализиране на проекта

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;дял на лицата, придобили или повишили 

степента си на професионална квалификация

BG051PO001-1.1.13-0446-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0446 "ВАЙС" ООД "Ново работно място във фирма "Вайс" 

ООД - нов старт в кариерата"

18

  161 434,38   161 434,38 Област: Перник Oбщина: Перник 2309 

Перник ул. "Освобождение" 25

Община - Перник  1. Организация и управление на проекта;2. Подбор на лица от целевата група за включване в  

обучение;3. Придобиване на професионална квалификация по професия „Монтьор на 

транспортна техника”, специалност „Монтьор на пътно- строителна техника” 5250202 за 8 

безработни лица от целевата група – втора степен на професионална 

квалификация.;4.Придобиване на професионална квалификация по професия „Заварчик” 

521090, специалност „Заваряване” за 4 безработни лица от целевата група – първа степен на 

професионална квалификация.;5.  Придобиване на умения по ключови компетенции за умения 

за работа в екип за 12 безработни лица от целевата група.  ;6. Провеждане на процедури за 

закупуване на оборудване, необходимо за откриване на нови работни места;7. Разкриване на 

12 нови работни места във „ВАЙС” ООД и осигуряване на 12 месечна заетост на успешно 

приключилите обучение лица.;8. Информиране и публичност

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;Брой лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции;дял на лицата, придобили или повишили степента си на 

професионална квалификация;дял на лицата, придобили ключови компетенции

BG051PO001-1.1.13-0038-

C0001

BG051PO001-1.1.13-0038 "КОТОНС ИНДУСТРИ БЪЛГАРИЯ" АД "Шанс за заетост"

11

  81 459,99   81 459,99 Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 

Ямбол гр. Ямбол, ул. "Атанас Кратунов" 

№ 131

Община - Ямбол  Дейност 1: Окончателно сформиране на управленския екип (ръководител, координатор, 

счетоводител) на проекта и ясно разпределение на задачите и отговорностите в този 

екип.;Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на подизпълнител съгласно действащото 

законодателство;Дейност 3: Изработване на детайлизиран график за осъществяване на 

конкретните задачи по Проекта и определяне на конкретни отговорници;;Дейност 4: 

Изработване, организация и осъществяване на съпътствуващата Програма за визуализация на 

Проекта;;Дейност 5: Окончателно утвърждаване на състава на Целевата група;Дейност 6: 

Подготовка, организация и осъществяване на учебния процес;Дейност 7: Закупуване на 

оборудване;Дейност 8: Създаване на заетост;Дейност 9: Изготвяне на финален отчет на 

Проекта.

 Брой лица, включени в заетост след обучение;Брой лица, включени в обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация;дял на лицата, придобили или повишили 

степента си на професионална квалификация

Общо :  18 872 733,64  18 872 733,64

2011 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 10


