
ВАРИАНТ 8

НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Приложение 4.35

BG051PO001-2.2.03-0381-C0001 BG051PO001-2.2.03-0381 АСО ПАНЕМА ООД

Н/П

Tpaнcпopт до paбота в 

"ACO ПАHEMA" ООД
15   48 821.86   48 821.86 Област: София град 

Oбщина: Столична 1618 

София ул. Родопски 

извор 64А

Област - 

Хасково
 Дейност 1. Сформиране на екип по управление на 

проекта и извършване на самото управление;Дейност 2. 

Провеждане на процедури за избор на изпълните по 

ПМС 69/2013 г.;Дейност 3. Осъществяване на мерки за 

публичност и информираност.;Дейност 4. Осигуряване 

на организиран транспорт до и от работното място.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0382-C0001 BG051PO001-2.2.03-0382 "ХАСТИНГС" ЕООД

Н/П

Осигуряване на 

организиран транспорт 

за служителите в 

"ХАСТИНГС" ЕООД

15   69 304.28   69 304.28 Област: София град 

Oбщина: Столична 1407 

София ул. Плачковица 

№1

Община - 

Столична
 Дейност 1. Сформиране на екип и управление на 

проекта;Дейност 2. Подбор на изпълнители чрез 

провеждане на тръжни процедури съгласно ПМС № 

69/2013;Дейност 3. Осигуряване на организиран 

транспорт на служителите на “Хастингс” ЕООД;Дейност 

4. Дейности по информация и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0383-C0001 BG051PO001-2.2.03-0383 "TACK" EOOД

Н/П

Осигуряване на 

организиран транспорт 

от и до работното място 

на заетите лица в 

"TACK" EOOД

15   38 837.15   38 837.15 Област: София област 

Oбщина: Правец 2161 

Правец ул. Иван Пеев 

Маруша 2

Община - 

Правец
 1.Управление на проекта.;2.Осигуряване на 

организиран транспорт от и до работното място на 

заетите лица в „ТАСК“ ЕООД;3.Информация и 

публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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"TACK" EOOД
BG051PO001-2.2.03-0384-C0001 BG051PO001-2.2.03-0384 "Велеви Фарма" ООД

Н/П

Транспорт до работното 

място във "Велеви 

Фарма" ООД

15   37 422.00   37 422.00 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София София, бул. "Ген. 

Тотлебен" No.34, ет.1

Област - 

София област
  1. Организация и управление на проекта;2.  Транспорт 

от и до работното място на целевата група;3. 

Осигуряване на публичност на резултатите от проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0385-C0001 BG051PO001-2.2.03-0385 "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД

Н/П

Насърчаване на 

териториалната 

мобилност на заетите в 

"АВТОМАГИСТРАЛИ" 

ЕАД 

15   134 589.96   134 589.96 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София бул. "Ал. 

Стамболийски" № 116 

NUT1 - 

ЮГОЗАПАДНА 

И ЮЖНА 

ЦЕНТРАЛНА 

БЪЛГАРИЯ

 I. Екип по проекта. Отчетност и контрол;II. Провеждане 

на тръжни процедури съгласно ЗОП;III. Осигуряване на 

организиран превоз на служителите от 

“Автомагистрали” ЕАД пътуващи до и от работното си 

място;IV. Информираност и публичност по проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0386-C0001 BG051PO001-2.2.03-0386 "Самел-90" АД

Н/П

На път в община 

Самоков
15   38 169.90   38 169.90 Област: София област 

Oбщина: Самоков 2000 

Самоков гр. Самоков, ул. 

"Преспа" 18

Община - 

Самоков
 Управление ;Визуализация;Превози. Избор на 

изпълнители ;Превози. Сключване на договори 

;Превози. Контрол,координация и отчитане ;Техническо 

и финансово отчитане 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0387-C0001 BG051PO001-2.2.03-0387 ДИЗАЙНЕР КОНСЕПТС  

EOOД
Повишаване на 

териториалната 

мобилност - повече 

заетост и доходи от 

труд във фирма 

ДИЗАЙНЕР КОНСЕПТС  

EOOД

14   89 937.70   89 937.70 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София район Триадица, 

п.код 1408, ЖК. ЮЖЕН 

ПАРК, бл. 43,

Община - 

Ихтиман
 Дейност 1 

Сформиране на екип и създаване на система за 

управление на проекта 

;Дейност 2 

Популяризиране на проекта и действия за прозрачност
;Дейност 3

Подготовка, провеждане на тръжни процедури ;Дейност 

4

Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място за заети лица във фирма „Дизайнер 

Консептс“ ЕООД
;Дейност 5 

Мониторинг и отчетност на проекта;

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0388-C0001 BG051PO001-2.2.03-0388 НАЦИОНАЛНА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

КОМПАНИЯ ЕАД
Н/П

Удобство и сигурност на 

път до месторабота и 

обратно

15   348 411.41   348 411.41 Област: София град 

Oбщина: Столична 1040 

София  ул.Веселец 5

Регион - Южен 

централен
 Дейност 1. Управление на проекта;Дейност 2. Превоз 

до и от работното място ;Дейност 3. Информационно 

обслужване на проекта;Дейност 4. Провеждане на 

обществена поръчка за доставка на гориво по 

ЗОП.;Дейност 5. Вътрешен контрол  ;Дейност 6. Одит 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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BG051PO001-2.2.03-0390-C0001 BG051PO001-2.2.03-0390 "ТЕОДОР" ЕООД

Н/П

Транспорт до работа в 

"ТЕОДОР" ЕООД
15   22 690.08   22 690.08 Област: Плевен Oбщина: 

Плевен 5800 Плевен ЖК. 

СТОРГОЗИЯ, офиса 

срещу бл.15

Община - 

Столична
 1. Сформиране на екип по управление на проекта и 

извършване на самото управление;2. Провеждане на 

процедури за избор на изпълните по ПМС 69/2013 г.;3. 

Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място.;4. Осъществяване на мерки за 

публичност и информираност.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0392-C0001 BG051PO001-2.2.03-0392 "ФОРИ" ЕООД

Н/П

Транспорт във "ФОРИ" 

ЕООД
15   60 764.60   60 764.60 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София ж.к. "Овча Купел", 

ул. "Земляне" 6

Страна - 

България
 1. Организация и управление на проекта;2. Осигуряване 

на организиран транспорт ;3. Осигуряване на 

публичност на дейностите по проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0408-C0001 BG051PO001-2.2.03-0408 "Арт Техно Гроуп" ООД

Н/П

Трудова мобилност 12   25 468.00   25 468.00 Област: София град 

Oбщина: Столична 1336 

София жк. Люлин 7, бул. 

Дж. Неру 28, Силвър 

център, офис 64

Община - 

Столична
 Дейност 1. Осигуряване на организиран транспорт до и 

от работното място от работодателя за заетите в 

предприятието лица .;Дейност 2: Информиране и 

публичност;Дейност 3: Организация и управление на 

проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0407-C0001 BG051PO001-2.2.03-0407 ВОЛФ И МЮЛЕР 

МИНЕРАЛС БЪЛГАРИЯ 

ООД

Н/П

На път с ВОЛФ И 

МЮЛЕР МИНЕРАЛС 

БЪЛГАРИЯ ООД

15   60 186.40   60 186.40 Област: София град 

Oбщина: Столична 1407 

София ЖК. ЛОЗЕНЕЦ, 

ул. ЗЛАТЕН РОГ 22, ет. 

2, офис 3

Община - 

Ихтиман
 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА;2. 

ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП;3. ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ ДО И ОТ РАБОТНОТО 

МЯСТО ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ЗАЕТИ ВЪВ ВММ 

БЪЛГАРИЯ ООД ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0406-C0001 BG051PO001-2.2.03-0406 "ХЕФТИ МЕТАЛС" ЕООД

Н/П

Oсигуряване на 

организиран транспорт 

до и от работното място 

на заетите лица в 

ХЕФТИ МЕТАЛС  ЕООД

15   130 530.00   130 530.00 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София р-н Витоша
ж.к. Бояна, ул. 

"Маринковица" No 2Б

Страна - 

България
 Дейност 1: Сформиране на екип за организация и 

управление на проекта;Дейност 2: Избор на 

изпълнители на дейности по проекта;Дейност 3 – 

Информиране и публичност по проекта;Дейност № 4 - 

Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място на заети лица в „ХЕФТИ МЕТАЛС” 

ЕООД. ;Дейност 5 – Отчитане на проекта;Дейност 6 – 

Одит на проекта

BG051PO001-2.2.03-0404-C0001 BG051PO001-2.2.03-0404 СИВОН-С АД

Н/П

Винаги близко до 

работното място
14   24 165.24   24 165.24 Област: София град 

Oбщина: Столична 1700 

София ул. Симеоновско 

шосе 9, магазин 5

Община - 

Столична
 Дейност 1.

Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място от работодателя за заетите в 

предприятието лица
;Дейност 2: Информиране и публичност
;Дейност 3: Организация и управление на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0409-C0001 BG051PO001-2.2.03-0409 ЕКОБУЛСОРТ ЕАД

Н/П

Осигуряване на 

организиран транспорт 

до и от работното място 

за заетите лица в 

ЕКОБУЛСОРТ ЕАД

14   144 268.90   144 268.90 Област: София град 

Oбщина: Столична 1390 

София кв. ФИЛИПОВЦИ, 

ул. БАНСКО ШОСЕ 13

Община - 

Столична
 Дейност 1:Организация и управление
;Дейност 2:Осигуряване на организиран транспорт за 

целевата група.;Дейност 3: Визуализация на проекта.

;Дейност 4: Одит на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0421-C0001 BG051PO001-2.2.03-0421 ГОЛФ КЛУБ ЕООД

Н/П

От и до работното 

място- лесно, бързо и с 

настроение

15   60 623.54   60 623.54 Област: София град 

Oбщина: Столична 1164 

София ул. Елемаг 30 А

Община - Елин 

Пелин
 Дейност 1. Организация и управление на 

проекта;Дейност 2. Осигуряване на организиран 

транспорт от и до работното място.;Дейност 3. 

Визуализация и публичност 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0420-C0001 BG051PO001-2.2.03-0420 "Топлик" ООД

Н/П

Осигуряване на 

организиран транспорт 

за работещите в 

"Топлик" ООД, 

съобразен с тяхното 

работно време и 

местоживеене

15   163 496.63   163 496.63 Област: София област 

Oбщина: Ботевград 2140 

Ботевград гр. Ботевград, 

ул. "Витиня" № 32

Община - 

Столична
 Дейност 1: „Организация и управление на 

проекта”;Дейност 2: „Провеждане на процедури за избор 

на изпълнители на дейностите по проекта";Дейност 3: 

„Осигуряване на организиран транспорт за работещите 

в „Топлик” ЕООД до и от работното място";Дейност 4: 

„Осигуряване на информация и публичност";Дейност 5: 

„Извършване на независим финансов одит на 

изпълнението на проекта"

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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BG051PO001-2.2.03-0419-C0001 BG051PO001-2.2.03-0419 "КОДАП" ООД

Н/П

На път за работа през 

Искарското дефиле
15   35 472.12   35 472.12 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София гр. София, ул. 

"Илиянци" 12-14

Област - 

София област
 Дейност 1: Управление и координиране на дейностите 

по проекта;Дейност 2: Подготовка, провеждане на 

процедури за избор на изпълнител на услугата 

транспорт до и от работното място и доставка на 

предвидените по проекта други стоки и услуги, в 

съответствие с правилата на ПМС № 69/2013 г.;Дейност 

3: Осигуряване на съобразен с работното време 

организиран транспорт до и от работното място за 28 

заети в „Кодап” ЕООД;Дейност 4: Мерки за 

информираност и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0418-C0001 BG051PO001-2.2.03-0418 Булсан ЕООД

Н/П

Осигуряване на 

организиран превоз на 

персонал в „Булсан” 

ЕООД

15   170 827.20   170 827.20 Област: София област 

Oбщина: Ботевград 2140 

Ботевград ул.Славейков 

37

Община - 

Ботевград
 1. Осъществяване на организиран превоз на 

работещите в „Булсан“ ЕООД от местата на живеене до 

работното място.;2. Визуализация на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0417-C0001 BG051PO001-2.2.03-0417 ЮРОСПИЙД ООД

Н/П

Насърчаване на 

трудовата мобилност за 

постигане на по - добър 

професионален живот в 

ЮРОСПИЙД ООД

15   48 753.06   48 753.06 Област: София област 

Oбщина: Костинброд 

2234 Петърч с. Петърч, 

община Костинброд

Регион - 

Югозападен
 Дейност № 1 „Сформиране на екип за изпълнение на 

проектните дейности. Управление, координация, 

мониторинг и отчитане на проекта“;Дейност № 2 „Избор 

на външни изпълнители по реда и  условията на ПМС 

69/2013 г.“ ;Дейност № 3 „Изпълнение на програма за 

организиран транспорт до и от работното място на 

служителите на дружеството“;Дейност № 4 

„Осигуряване на публичност и визуализация на проекта”

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

СЕНЗОР НАЙТ Осигуряване на Област София град Община Сформиране на екип за управление на Брой лица ползвали преференции за транспорт доBG051PO001-2.2.03-0414-C0001 BG051PO001-2.2.03-0414 "СЕНЗОР-НАЙТ 

ИНДАСТРИЪЛ" ЕООД
Н/П

Осигуряване на 

транспорт за служители 

на "СЕНЗОР-НАЙТ 

ИНДАСТРИЪЛ" ЕООД

15   372 536.45   372 536.45 Област: София град 

Oбщина: Столична 1138 

София Горубляне, ул. 

Самоковско шосе 3

Община - 

Ботевград
 Сформиране на екип за управление на 

проекта;Предоставяне на транспортната 

услуга;Дейности за информиране и публичност;Одит на 

проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0413-C0001 BG051PO001-2.2.03-0413 "ТРАНСПРЕС" ООД

Н/П

Транспорт до работното 

място социално 

отговорна придобивка 

за служителите на 

"ТРАНСПРЕС" ООД

14   307 570.80   307 570.80 Област: Велико Търново 

Oбщина: Велико 

Търново 5000 Велико 

Търново бул. България 

39

Община - 

Столична
 Дейност 1: Управление и координиране на дейностите 

по проекта;Дейност 2: Подготовка на тръжната 

документация и провеждане на процедурите за избор на 

доставчик в съответствие с правилата на ПМС 

№69/2013 г.;Дейност 3: Визуализация и публичност на 

проекта;Дейност 4: Организиран транспорт до 

работното място;Дейност 5: Одит на проекта 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0410-C0001 BG051PO001-2.2.03-0410 ОКТА ЛАЙТ БЪЛГАРИЯ 

АД

Н/П

За по-светло бъдеще 12   105 525.44   105 525.44 Област: София град 

Oбщина: Столична 1680 

София бул. България 

102, офис център 

Беллиссимо офис 22

Община - 

Годеч
 Д1. Управление, изпълнение, отчитане, мониторинг и 

контрол  на проекта;Д2. Подготовка и провеждане на 

тръжна процедура за доставчик на гориво по реда на 

ПМС 69/2013 г.;Д3. Превоз на работници и служители 

със служебни автомобили от София до местоработата 

им в предприятието в гр.Годеч и обратно.;Д4. Дейности 

по информация и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0429-C0001 BG051PO001-2.2.03-0429 "БУТИЛИРАЩА 

КОМПАНИЯ МИНЕРАЛНИ 

ВОДИ-БАНКЯ" ЕООД

Н/П

Мотивационна програма 

за насърчаване на 

териториалната 

мобилност на 

човешките ресурси в 

"БК МИНЕРАЛНИ ВОДИ-

БАНКЯ" ЕООД

15   29 504.87   29 504.87 Област: София град 

Oбщина: Столична 1766 

София ул. РАЧО 

ПЕТКОВ КАЗАНДЖИЯТА 

8

Община - 

Столична
 1. Сформиране на екип за изпълнение на проекта.;2. 

Провеждане на процедури за избор на външни 

изпълнители по реда и условията на ПМС 69/2013  г.;3. 

Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място за заети в предприятието лица за 

период от 12 месеца;4. Обезпечаване на  визуализация 

и публичност на проекта;5. Процес на управление, 

координация, мониторинг и отчитане на проекта, 

включително комуникация с ДО

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0428-C0001 BG051PO001-2.2.03-0428 "Кока-Кола Хеленик 

Ботълинг Къмпани 

България" АД

Н/П

Мотивационна програма 

за насърчаване на 

териториалната 

мобилност на 

човешките ресурси в 

"Кока-Кола ХБК 

България" АД

15   235 135.60   235 135.60 Област: София област 

Oбщина: Костинброд 

2230 Костинброд гр. 

Костинброд 2230, ул. 

"Охрид" 1

NUT1 - 

ЮГОЗАПАДНА 

И ЮЖНА 

ЦЕНТРАЛНА 

БЪЛГАРИЯ

 Дейност №1: „Сформиране на екип за изпълнение на 

проекта”;Дейност №2: „Провеждане на процедури за 

избор на външни изпълнители по реда и условията на 

ПМС № 69/2013 г.”;Дейност №3: „Осигуряване на 

организиран транспорт до и от работното място за заети 

в предприятието лица за период от 12 месеца”;Дейност 

№4: „Обезпечаване на  визуализация и публичност на 

проекта”;Дейност №5: „Процес на управление, 

координация, мониторинг и отчитане на проекта, 

включително комуникация с ДО и извършване на одит 

на проекта”

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
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BG051PO001-2.2.03-0426-C0001 BG051PO001-2.2.03-0426 "ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-

ЕЛЕКТРОНИКС 

БЪЛГАРИЯ"
Н/П

Организиран транспорт 

за служителите на 

"ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-

ЕЛЕКТРОНИКС 

БЪЛГАРИЯ"

15   363 344.60   363 344.60 Област: София област 

Oбщина: Ботевград 2140 

Ботевград Индустриална 

зона "Микроелектроника" 

ПК 66

Община - 

Ботевград
 Организация и управление;Подготовка,провеждане на 

процедури и избор на изпълнители;Осигуряване на 

организиран транспорт за персонала;Извършване на 

одит;Публичност и визуализация

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0425-C0001 BG051PO001-2.2.03-0425 АЛС България EOOД

Н/П

До работното място и 

обратно
15   275 531.40   275 531.40 Област: София област 

Oбщина: Елин Пелин 

2139 Мусачево ул. 

София 13

Община - Елин 

Пелин
 Дейност 1: Организация и управление на 

проекта;Дейност 2: Информиране и публичност на 

проекта;Дейност 3: Одит на проекта;Дейност 4: 

Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място от работодателя за заетите лица в 

„АЛС България“ ЕООД за период от 12 месеца.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0424-C0001 BG051PO001-2.2.03-0424 "САМОСТОЯТЕЛНА 

МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ - РАМУС" 

ООД
Н/П

Заедно на работното 

място
15   93 798.28   93 798.28 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София София 1527, р-н 

"Оборище", ул. "Ангиста" 

No.2-4

Община - 

Столична
 Дейност 1: Управление и координиране на дейностите 

по проекта;Дейност 2 Подготовка, провеждане на 

процедури за избор на изпълнители за доставка на 

предвидените по проекта  стоки и услуги в съответствие 

с правилата на ПМС № 69/2013  и сключване на 

договори за възлагане.;Дейност 3 : Осигуряване на 

съобразен с работното време организиран транспорт до 

и от работното място за   14 заети в „СМДЛ „Рамус“ 

ООД;Дейност 4. Мерки за информиране и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0422-C0001 BG051PO001-2.2.03-0422 "АРОС КУАЛИТИ 

МАГНИТ" АД
Чрез подкрепа за 

териториална 

мобилност към 

14   131 328.80   131 328.80 Област: София град 

Oбщина: Столична 1113 

София ул. Жолио Кюри 

Община - 

Годеч
 Дейност 1: Информиране и публичност на дейностите в 

проекта;Дейност 2: Предоставяне на ежедневен 

организиран транспорт до и от работното място в АК 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

Н/П

мобилност към 

устойчива заетост в 

"АРОС КУАЛИТИ 

МАГНИТ" АД гр. Годеч

София ул. Жолио Кюри 

75

организиран транспорт до и от работното място в АК 

Магнит АД, гр. Годеч за 14 лица от целевата група за 

период от 12 месеца по утвърдени транспортни 

схеми.;Дейност 3: Одит на проекта;Дейност 4: 

Организация и управление на проекта

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0415-C0001 BG051PO001-2.2.03-0415 ЕНИГМА ГАРД ЕООД

Н/П

Заедно на път 15   85 433.82   85 433.82 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София ул. Чумерна 14, 

ет. 3, ап. 5

NUT1 - 

ЮГОЗАПАДНА 

И ЮЖНА 

ЦЕНТРАЛНА 

БЪЛГАРИЯ

 1. Организация и управление;2. Провеждане на тръжни 

процедури за избор на изпълнител/и;3. Визуализация и 

публичност ;4. Осигуряване на организиран транспорт 

до и от работното място от работодателя за заетите в 

дружеството лица.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0073-C0001 BG051PO001-2.2.03-0073 Бороспорт АД

Н/П

Териториална 

мобилност на 

персонала на 

Бороспорт АД чрез 

осигуряване на 

транспорт до и от 

работното място

14   26 163.80   26 163.80 Област: София област 

Oбщина: Самоков 2000 

Самоков кк Боровец, пк 

2010

Община - 

Самоков
 1.Подготовка по проекта;2.Организация и провеждане 

на търг за избор на транспортна  фирма;3.Извършване 

на транспорт на персонала до и от работното 

място;4.Отчетност;5.Публичност и визуализация на 

проекта;6.Мониторинг и оценка на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0074-C0001 BG051PO001-2.2.03-0074 "Рила -Боровец" АД

Н/П

Насърчаване на 

географската 

мобилност на 

персонала на "Рила -

Боровец" АД

14   34 273.60   34 273.60 Област: София област 

Oбщина: Самоков 2000 

Самоков К.К. БОРОВЕЦ, 

ХОТЕЛ РИЛА

Община - 

Самоков
 1.Подготовка по проекта;2.Организация и провеждане 

на търг за избор на транспортна  фирма;3.Извършване 

на транспорт на персонала до и от работното 

място;4.Отчетност;5.Публичност и визуализация на 

проекта;6.Мониторинг и оценка на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0075-C0001 BG051PO001-2.2.03-0075 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД 

ЕНД КО КД

Н/П

Повишена трудова 

адаптивност в ЛИДЛ
15   178 656.37   312 500.21 Област: София област 

Oбщина: Елин Пелин 

2129 Равно поле ул. "3-

ти Март" 1

Община - Елин 

Пелин
 Дейност 1: Възлагане управлението на екип по проекта
;Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедура за 

открит избор;Дейност 3: Изпълнение на дейността по 

превоз на служители;Дейност 4: Визуализация;Дейност 

5: Отчитане

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0080-C0001 BG051PO001-2.2.03-0080 "ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ" 

ООД

Н/П

Подобряване на 

териториалната 

мобилност на заетите в 

"ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ" 

ООД

15   39 993.66   39 993.66 Област: София град 

Oбщина: Столична 1202 

София ул. Баюо Киро 49 

ет. 2

Област - 

София област
 Дейност 1: Организация и управление на 

проекта.;Дейност 2: Провеждане на процедури за избор 

на изпълнители.;Дейност 3: Извършване на съобразен с 

работното време и местоживеенето на лицата 

транспорт.;Дейност 4: Визуализация и публичност на 

проекта.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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BG051PO001-2.2.03-0082-C0001 BG051PO001-2.2.03-0082 ПИРДОПИНВЕСТ ЕООД

Н/П

Запазване на заетостта 

на персонала и 

осигуряване на 

транспорт, съобразен с 

работното време и 

местоживеенето на 

работниците на 

ПИРДОПИНВЕСТ ЕООД

15   44 212.97   44 212.97 Област: София област 

Oбщина: Пирдоп 2080 

Пирдоп ул. СЛАВЦИ 11

Община - 

Пирдоп
 1.Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място;2.Информираност и 

публичност;3.Избор на доставчик на дизелово и 

бензиново гориво;4.Организация и управление на 

проекта, вътрешен контрол на изпълнението

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място

BG051PO001-2.2.03-0083-C0001 BG051PO001-2.2.03-0083 "Български пощи" ЕАД

Н/П

Транспорт на 

служителите на 

"Български пощи" ЕАД 

до и от Български 

разменно сортировъчен 

център

15   80 142.52   80 142.52 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София ул. Академик 

Стефан Младенов, 1 

бл.31 

Община - 

Столична
 1. Управление на проекта;2. Осъществяване на мерки 

за визуализация и публичност по проекта;3. Провеждане 

на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за 

доставка на гориво  ;4. Транспорт на служителите до и 

от работното място;5. Извършване на одит на разходите 

по проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0084-C0001 BG051PO001-2.2.03-0084 "Литекс Моторс" АД

Н/П

Организиране на 

транспорт за заетите 

лица в "Литекс Моторс" 

АД

14   62 042.06   62 042.06 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София София 1407, ул. 

"Банат" No.10

Община - 

Ловеч
 Дейност №1 Организация и управление;Дейност № 2: 

Подготовка и провеждане на процедури за избор на 

изпълнители;Дейност № 3 Организиране на транспорт 

от и до работното място за период от 12 

месеца;Дейност № 4 Информиране и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0085-C0001 BG051PO001-2.2.03-0085 ВИ ДЖИ ЕФ 

ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Н/П

осигуряване на 

транспорт до работното 

място за служителите 

на ВИ ДЖИ ЕФ 

ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

13   27 356.34   27 356.34 Област: София град 

Oбщина: Столична 1582 

София район Искър, 

п.код 1582, бул. Проф. 

Цветан Лазаров 115

NUT1 - 

ЮГОЗАПАДНА 

И ЮЖНА 

ЦЕНТРАЛНА 

БЪЛГАРИЯ

 Дейност 1: Сформиране на екип по проекта и дейности 

по управление и администриране на проекта.;Дейност 2: 

Процедура за избор на доставчик на гориво за 

осъществяване на собствен организиран 

транспорт.;Дейност 3: Осигуряване на организиран 

транспорт на лицата от целевата група по проекта за 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

транспорт на лицата от целевата група по проекта за 

период от 12 месеца;Дейност 4: Дейности за 

популяризиране на проекта
BG051PO001-2.2.03-0087-C0001 BG051PO001-2.2.03-0087 "Софийска вода" 

Акционерно дружество

Н/П

По-удобен и практичен 

превоз до работното 

място за служителите 

на "Софийска вода" АД

15   59 129.40   59 129.40 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София ул. "Бизнес парк" 

№ 1, сграда 2А

Община - 

Столична
 Дейност 1: Стартиране на проекта и сформиране на 

 екип (оперативен мениджмънт).;Дейност 2: Провеждане 
 на тръжни процедури за избор на изпълнители;Дейност 

3: Извършване на организиран превоз от и до работното 

място за служителите на „Софийска вода“ АД.;Дейност 

4: Дейности за информиране и публичност.

BG051PO001-2.2.03-0089-C0001 BG051PO001-2.2.03-0089 "СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ" 

ЕООД

Н/П

Повишаване на 

мотивацията и 

ангажираността към 

работата на 

служителите в 

Макдоналдс, чрез 

осигуряване на 

организиран транспорт 

до работното място

15   197 234.44   197 234.44 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София район Искър, ж.к. 

"Дружба2", бул. "Проф. 

Цветан Ла

NUT1 - 

ЮГОЗАПАДНА 

И ЮЖНА 

ЦЕНТРАЛНА 

БЪЛГАРИЯ

 1. Управление, контрол и отчитане на проектните 

дейности;2. Организиране на подготовката и 

провеждането на процедури за избор на изпълнители.;3. 

Осигуряване на организиран транспорт от и до 

работното място на служителите на „Сънфудс 

България” ЕООД ;4. Информиране и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0095-C0001 BG051PO001-2.2.03-0095 ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ АД

Н/П

Осигуряване на 

безплатен, организиран 

транспорт за персонала 

на фирма ЧИПИТА 

БЪЛГАРИЯ АД

15   109 122.46   192 117.00 Област: София град 

Oбщина: Столична 1732 

Казичене ул. Серафим 

Стоев 6 

Община - 

Столична
 Дейност 1. Предварителни дейности, провеждане на 

тръжна процедура и избор на подизпълнител;Дейност 2. 

Подготовка и реализация на публикация в медия за 

проекта;Дейност 3. Доставка на транспортна услуга за 

превоз служители на фирма Чипита България АД по 

определен маршрут;Дейност 4. Информационни 

дейности;Дейност 5. Подготовка и излъчване на платен 

репортаж, в национална медия, за завършване 

дейностите по проекта;Дейност 6. Отчитане

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0093-C0001 BG051PO001-2.2.03-0093 "Ел Бат" АД

Н/П

Осигуряване на 

транспорт от до 

работнота място за 

служителите на "Ел 

Бат" АД

15   86 296.20   86 296.20 Област: София област 

Oбщина: Долна баня 

2040 Долна баня 

местност "Съръмеше", 

УПИ I, кв. 121, 

Административна сграда 

ет. 1

Община - 

Долна баня
 Дейност 1: Осигуряване на транспорт до и от работното 

място за заетите в „Ел Бат” АД за период от 12 

месеца.;Дейност 2: Информиране и публичност на 

дейностите в проекта.;Дейност 3: Организация и 

управление на проекта.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0255-C0001 BG051PO001-2.2.03-0255 "ФОРТ НОКС СЪРВИСИС" 

ООД
Н/П Транспорт до работа 

във ФОРТ НОКС
15   175 676.88   175 676.88 Област: Бургас Oбщина: 

Несебър Несебър
Община - 

Бургас
 Дейност 1. Сформиране на екип по управление на 

проекта и извършване на самото управление Дейност
 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място Дял на лицата запазили работното
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BG051PO001-2.2.03-0254-C0001 BG051PO001-2.2.03-0254 БОШНАКОВ ЕООД

Н/П

Осигуряване на 

организиран транспорт 

до и от работното място 

за заетите в 

хипермаркети 

'Мастерхаус" на ЕООД 

"Бошнаков" за период 

от 12 месеца

15   188 224.66   188 224.66 Област: Бургас Oбщина: 

Бургас 8000 Бургас ЖК. 

СЛАВЕЙКОВ, СПЗ 

ХИПЕРМАРКЕТ 

МАСТЕРХАУС 

Област - 

Бургас
 Дейност 1: Организация и управление на 

проекта;Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни 

процедури за избор на изпълнители;Дейност 3: Превоз 

на служителите до и от работното им място;Дейност 4: 

Визуализация и публичност;Дейност 5: Одит 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0253-C0001 BG051PO001-2.2.03-0253 "Промет стиил" АД

Н/П

Насърчаване 

териториалната 

мобилност на 

работната сила от 

"Промет стиил" АД

15   186 646.15   518 461.53 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София УЛ. Добруджа № 

1, ет.1

Община - 

Средец
 1.Управление изпълнението на проекта;2.Избор на 

външни изпълнители съгласно ПМС 

69/2013;3.Осигуряване на организиран транспорт до 

Промет Стиил АД и обратно;4.Информиране и 

публичност;5.Одит

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0252-C0001 BG051PO001-2.2.03-0252 "АЛУПЛАСТ-ЖТГ" ЕООД Осигуряване на 15   60 037.45   60 037.45 Област -  Дейност 1. Провеждане на процедури за избор на  Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

BG051PO001-2.2.03-0251-C0001 BG051PO001-2.2.03-0251 "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН 

ЦЕНТЪР ВИВА" ООД "ГРУПОВА 

ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА 

ИЗВЪНБОЛНИЧНА 

МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ - СИ КЕЙ 

МЕДИКЪЛ" ООД

Вива клиник на път 15   75 220.74   75 220.74 Област: Бургас Oбщина: 

Несебър 8240 Несебър 

ЖК. к.к.СЛЪНЧЕВ БРЯГ 

КЛИНИКА ВИВА

Област - 

Бургас
  1.Организация и управление ;2.Подготовка и 

провеждане на процедури за избор на 

 изпълнители;3.Осигуряване на транспорт на работещите 

в „Групова практика за първична извънболнична 

медицинска помощ – Си Кей Медикъл” ООД и „Медико-

 дентален център Вива” ООД;4.Информиране и 

 публичност;5.Мониторинг и оценка. 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0248-C0001 BG051PO001-2.2.03-0248 "СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ" 

ЕООД
Иберостар Съни Бийч 

Ризорт на път
15   163 847.64   163 847.64 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

Община - 

Несебър
  ?Дейност 1: 

 ?Административна дейност: Организация и управление 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното ЕООД

Н/П

Ризорт на път Oбщина: Столична 1000 

София гр.София, 

бул."Никола Вапцаров" 

№ 16

Несебър  ?Административна дейност: Организация и управление 

на проекта. Избор на външни изпълнители за 

дейностите, които ще бъдат възлагани по реда на ПМС 

69/2013  г. и последващите му изменения.

 ;?Дейност 2:

Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място за заетите лица в „Съни Травел Клуб“ 

ЕООД.

 ;?Дейност 3: 

Осигуряване на информираност и публичност на  

проектните дейности.

 ?

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0247-C0001 BG051PO001-2.2.03-0247 НИКОЙЛ ЕООД

Н/П

Повишаване на 

конкурентноспособностт
а на НИКОЙЛ ЕООД 

чрез създаване на 

условия за трудова 

мобилност на заетите в 

дружеството лица

15   33 403.20   33 403.20 Област: Стара Загора 

Oбщина: Стара Загора 

6000 Стара Загора ул. 

ДИМИТЪР НАУМОВ 104, 

ет. 5, ап. 13

Регион - 

Югоизточен
 Дейност №1: „Сформиране на екип, управление, 

координация, мониторинг и отчитане на проектните 

дейности, включително комуникация с ДО”;Дейност №2: 

„Провеждане на процедури за избор на външни 

изпълнители по реда и условията на ПМС 69/2013 

г.”;Дейност №3: „Осигуряване на организиран транспорт 

до и от работното място за заети в предприятието лица 

за период от 12 месеца”;Дейност №4: „Обезпечаване на  

визуализация и публичност на проекта”

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0246-C0001 BG051PO001-2.2.03-0246 "ЛЕО - БЕТОНОВИ 

ИЗДЕЛИЯ" ЕООД

Н/П

Подобряване условията 

на мобилност и 

качествено 

предвижване на 

работниците в "ЛЕО - 

Бетонови изделия" 

ЕООД

14   20 744.72   20 744.72 Област: Бургас Oбщина: 

Бургас 8000 Бургас гр. 

Бургас 8000

СЕВЕРНА 

ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 

УПИ II-554 в кв.28 по 

ПУП на гр.Бургас

Област - 

Бургас
 Дейност 1: Сформиране на екип за организация и 

управление, окончателно определяне на отговорните 

лица, работен график и маршрут за извършвания 

транспорт.;Дейност 2: Провеждане на процедури за 

избор на изпълнители.;Дейност 3: Извършване на 

превоз на целевата група.;Дейност 4: Осигуряване на 

публичност и визуализация.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място
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BG051PO001-2.2.03-0244-C0001 BG051PO001-2.2.03-0244 ДИТ ХОТЕЛИ ООД

Н/П

Осигуряване на 

безвъзмездна 

финансова помощ за 

организиран транспорт 

до и от работното място 

на заетите в ДИТ 

ХОТЕЛИ ООД за период 

до 12 месеца

15   108 649.44   108 649.44 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София Младост, 

бл.438,вх.Е

Община - 

Несебър
 Организация и управление на проекта;Провеждане на 

процедури за избор на изпълнител за организиране на 

превоз на служителите;Превоз на служителите на Дит 

хотели ООД до и от работното място;Визуализация и 

публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0240-C0001 BG051PO001-2.2.03-0240 "Б И Г ХОЛИДЕЙС" ЕООД

Н/П

Европейски мерки за 

транспортна 

обезпеченост в хотел 

Биляна Бийч

14   94 780.88   94 780.88 Област: Бургас Oбщина: 

Бургас 8000 Бургас 

ул.САН СТЕФАНО 2

Община - 

Несебър
 Дейност 1: Управление и координиране на дейностите 

по проекта;Дейност 2: Подготовка на тръжната 

документация и провеждане на процедурите за избор на 

доставчик в съответствие с правилата на ПМС 

№69/2013 г.;Дейност 3: Визуализация и публичност на 

проекта;Дейност 4: Организиран транспорт до 

работното място;Дейност 5: Одит на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0237-C0001 BG051PO001-2.2.03-0237 Амбасадор Тур ЕАД

Н/П

Насърчаване на 

териториалната 

мобилност

15   199 848.48   199 848.48 Област: София град 

Oбщина: Столична 1111 

София бул."Шипченски 

проход" 9, ет.1

Страна - 

България
 Дейност 1: Окончателно сформиране на управленския 

екип (ръководител, координатори и т. н.) на Проекта и 

ясно разпределение на задачите и отговорностите в 

този екип;Дейност 2. Провеждане на процедури за избор 

на изпълните по ПМС 69/2013г.;Дейност 3. 

Осъществяване на мерки за публичност и 

информираност.;Дейност 4:  Осигуряване на 

организиран транспорт до и от работното място.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0236-C0001 BG051PO001-2.2.03-0236 СИТРАНС ЕООД

Н/П

Насърчаване на 

териториалната 

мобилност

10   86 396.55   86 396.55 Област: София град 

Oбщина: Столична 1324 

София  ЖК. ЛЮЛИН, ул. 

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 

805

Община - 

Несебър
 1. Окончателно сформиране на управленския екип 

(ръководител, координатори и т. н.) на Проекта и ясно 

разпределение на задачите и отговорностите в този 

екип;2. Провеждане на процедури за избор на 

подизпълнител по ПМС 69/2013 г.;3. Осъществяване на 

мерки за публичност и информираност.;4. Осигуряване 

на организиран транспорт до и от работното място.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0234-C0001 BG051PO001-2.2.03-0234 ИНТЕНСО 2012 ЕООД

Н/П

Осигуряване на 

служебен транспорт на 

работниците и 

служителите на 

ИНТЕНСО 2012 ЕООД

14   50 508.40   50 508.40 Област: София град 

Oбщина: Столична 1510 

София ЖК. Хаджи 

Димитър, Бдин , бл. 104, 

ап. 12

Община - 

Несебър
 Дейност № 1 „Сформиране на екип за изпълнение на 

проекта”;Дейност № 2 „Избор на външни изпълнители по 

реда и  условията на ПМС 69/2013 г.”;Дейност № 3: 

„Извършване на дейностите по превоз на служителите и 

работниците на ИНТЕНСО 2012 ООД от и до работното 

място”;Дейност № 4: „Осигуряване на публичност и 

визуализация на проекта”

;Дейност № 5: „Процес на управление, координация, 

мониторинг и отчитане на проекта” 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0233-C0001 BG051PO001-2.2.03-0233 ИНТЕНСО ЕООД

Н/П

Осигуряване на 

транспорт до и от 

работното място на 

работниците и 

служителите на 

ИНТЕНСО ЕООД

14   78 455.60   78 455.60 Област: София град 

Oбщина: Столична 1510 

София ж.к. Х.Димитър, 

ул. "Бдин", бл. 104, вх. Д, 

ап. 12

Община - 

Несебър
 Дейност № 1 „Сформиране на екип за изпълнение на 

проекта”;Дейност № 2 „Избор на външни изпълнители по 

реда и  условията на ПМС 69/2013 г.”;Дейност № 3: 

„Извършване на дейностите по превоз на служителите и 

работниците на ИНТЕНСО ООД от и до работното 

място”;Дейност № 4: „Осигуряване на публичност и 

визуализация на проекта”

;Дейност № 5: „Процес на управление, координация, 

мониторинг и отчитане на проекта” 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0239-C0001 BG051PO001-2.2.03-0239 КУШ ГРУП ЕООД

Н/П

Осигуряване на 

безвъзмездна 

финансова помощ за 

организиран транспорт 

до и от работното място 

за заетите в КУШ ГРУП 

ЕООД

15   178 351.20   178 351.20 Област: Бургас Oбщина: 

Бургас 8000 Бургас ЖК. 

СЛАВЕЙКОВ, бл. 55, вх. 

П, партер 

Община - Руен  1. Организация и управление на проекта;2. Подготовка 

и провеждане на тръжни процедури за избор на 

изпълнител за организиране на превоз на служителите 

на „КУШ ГРУП” ЕООД;3. Превоз на заетите в „КУШ 

ГРУП” ЕООД  до и от работното им място.;4. 

Информираност и публичност;5. Одит на проекта.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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BG051PO001-2.2.03-0228-C0001 BG051PO001-2.2.03-0228 "РЕМОНТСТРОЙ" АД

Н/П

Осигуряване на 

служебен транспорт и 

повишаване 

мобилността на 

служителите

15   76 292.95   76 292.95 Област: Бургас Oбщина: 

Бургас 8000 Бургас ж.к. 

ЛАЗУР, ул.АБОБА No 13

Област - 

Бургас
 Дейност 1 – Сформиране на екип за управление на 

проекта;Дейност 2 – Подготовка и провеждане на 

процедури за избор на изпълнител по ПМС №69/2013 

г.;Дейност 3 – Организация и провеждане на дейности 

по визуализация и публичност на проекта;Дейност 4 – 

Осигуряване на транспорт на целевата група

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място

BG051PO001-2.2.03-0227-C0001 BG051PO001-2.2.03-0227 АКЗ - БУРГАС ЕООД

Н/П

Насърчаване на 

географската 

мобилност,чрез 

осигуряване на 

организиран транспорт 

до и от АКЗ - БУРГАС 

ЕООД

14   58 036.92   58 036.92 Област: Бургас Oбщина: 

Бургас 8104 Бургас 

територия "Лукойл 

Нефтохим Бургас" АД, 

адм. сграда "АКЗ" , ет. 3

Община - 

Камено
 Дейност 1: Организация и управление на 

проекта;Дейност 2: Осигуряване на организиран 

транспорт до и от  работното място;Дейност 3: 

Информиране и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0226-C0001 BG051PO001-2.2.03-0226 СМК-Монтажи АД

Н/П

На път и от работното 

място в СМК-Монтажи 

АД

13   51 235.20   51 235.20 Област: Бургас Oбщина: 

Бургас 8000 Бургас ул. 

Шейново №3

Община - 

Бургас
 1. „Изграждане на операционен мениджмънт и 

управление на проекта”;2. „Провеждане на тръжни 

процедури”;3. Осигуряване на организиран транспорт за 

служители на „СМК - Монтажи” АД;4. Популяризиране на 

проекта;5. Вътрешен мониторинг на изпълнението на 

дейностите по проекта;6. Междинно и финално отчитане 

на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0225-C0001 BG051PO001-2.2.03-0225 ЕС ВИ ЕС АД Насърчаване на 

географската 

мобилност на 

персонала на ЕС ВИ ЕС 

12   387 250.27   391 082.88 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София  бул. 

ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 7 

Община - 

Несебър
 Дейност 1: Създаване на организация за протичане на 

дейностите по проекта.;Дейност 2: Тръжна 

процедура;Дейност 3: Транспорт на 

служителите;Дейност 4: Вътрешен мониторинг и оценка 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

Н/П

персонала на ЕС ВИ ЕС 

АД чрез осигуряване на 

транспорт от и до 

работното място

ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 7 

км., корпус 2

служителите;Дейност 4: Вътрешен мониторинг и оценка 

на дейностите по проекта.;Дейност 5: Счетоводно 

отчитане на дейностите по проекта;Дейност 6: Финално 

отчитане на дейностите по проекта;Дейност 7: Одит на 

проекта;Дейност 8: Действия за публичност.

BG051PO001-2.2.03-0224-C0001 BG051PO001-2.2.03-0224 ПАРАДАЙЗ БИЙЧ АД

Н/П

Насърчаване на 

географската 

мобилност на 

персонала на 

ПАРАДАЙЗ БИЙЧ АД

14   48 200.80   48 200.80 Област: София област 

Oбщина: Самоков 2010 

Самоков к.к. БОРОВЕЦ 

ХОТЕЛ РИЛА

Община - 

Несебър
 1. Подготовка по проекта;2. Организация и провеждане 

на търг за избор на транспортна  фирма;3. Извършване 

на транспорт на персонала до и от работното място;4. 

Отчетност;5. Публичност и визуализация на проекта;6. 

Мониторинг и оценка на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0230-C0001 BG051PO001-2.2.03-0230 "БУМЕРАНГ-ВТ" ООД

Н/П

Осигуряване на 

транспорт и мобилност 

за работещите в 

"БУМЕРАНГ-ВТ" ООД

8   28 368.41   28 368.41 Област: Бургас Oбщина: 

Бургас 8000 Бургас 

ул."БОГОРИДИ" No 16, 

ет.3

Община - 

Несебър
 1.Сформиране на екип и  реализацията  на проекта.;2. 

Избор на доставчик на гориво за транспорта на 

 служители.;3.Осигуряване превоз на служители от и до 

 работното място.;4.Информационна  кампания.;5. 
Вътрешен мониторинг и оценка на проекта.;6. Отчитане 

пред договарящия орган.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0219-C0001 BG051PO001-2.2.03-0219 "Атес" ЕООД

Н/П

На път 13   198 165.90   198 165.90 Област: Сливен Oбщина: 

Сливен 8800 Сливен 

бул. Стефан Караджа 

38Д

Община - 

Сливен
 Дейност 1: Проекто-управление ;Дейност 2: 

Информиране и публичност ;Дейност 3: Подготовка и 

провеждане на процедурите за възлагане на 

обществени поръчки;Дейност 4: „Превоз на пътници” 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0220-C0001 BG051PO001-2.2.03-0220 "ЛЕЯСТОМ" ЕООД

Н/П

Мобилност до 

работното място-

ЛЕЯСТОМ ЕООД

12   20 236.26   20 236.26 Област: Сливен Oбщина: 

Сливен 8800 Сливен ЖК. 

КЛУЦОХОР, бл. 16, вх. Б, 

ет. 2, ап. 4

Регион - 

Югоизточен
 1. Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място на работниците на „Леястом” ЕООД 

(Сунгурларе), които живеят в населени места извън 

селището на местоработата си.;2. Доставка на гориво 

;3.Организация, управление и вътрешен мониторинг на 

изпълнението на проекта;4. Информиране и публичност 

относно финансирането на проекта, неговите цели, 

дейности и резултати.;5. Междинно и финално отчитане 

на Проекта 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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BG051PO001-2.2.03-0222-C0001 BG051PO001-2.2.03-0222 ПАВЛОВ ЕООД

Н/П

Трудова мобилност за 

по-успешен 

професионален живот в 

ПАВЛОВ ЕООД

15   64 968.40   64 968.40 Област: Ямбол Oбщина: 

Стралджа 8680 

Стралджа ул. 

БАКАДЖИК No 2

Регион - 

Югоизточен
 Дейност 1 „Сформиране на екип, управление, 

координация, мониторинг и отчитане на проектните 

дейности, включително комуникация с ДО”;Дейност 2 

„Провеждане на процедури за избор на външни 

изпълнители по реда и условията на ПМС 69/2013 

г.”;Дейност 3 „Осигуряване на организиран транспорт до 

и от работното място за заети в предприятието лица за 

период от 12 месеца”;Дейност 4 „Обезпечаване на  

визуализация и публичност на проекта”

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0217-C0001 BG051PO001-2.2.03-0217 "КАН-УЧТЕХСПОРТ-

БЪЛГАРИЯ" ООД

Н/П

На път - към устойчив 

напредък
15   20 829.06   20 829.06 Област: Ямбол Oбщина: 

Тунджа 8673 Кукорево с. 

Кукорево 8673

ул."Граф Игнатиев" No 

52

Община - 

Ямбол
 Дейност 1: Сформиране на управленския екип 

(ръководител, координатор, счетоводител) на Проекта и 

ясно разпределение на задачите и отговорностите в 

този екип по дейностите на проекта;;Дейност 2: Избор 

на доставчик на дизелово гориво чрез процедури по 

ПМС 69/2013 ;Дейност 3: Организация и осъществяване 

на дейностите по информиране и 

публичност;;Изпълнение на Дейност 4 „Превоз на 

работниците на фирма „Кан Учетехспорт България” ООД 

до и от работното им място с. Кукорево, общ. Ямбол

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0257-C0001 BG051PO001-2.2.03-0257 „Технострой-инженеринг 
99” АД

На път към устойчиво 

развитие
15   60 717.51   60 717.51 Област: Ямбол Oбщина: 

Ямбол 8600 Ямбол 

Община - 

Ямбол
 Дейност 1: Сформиране на управленския екип 

(ръководител, координатор, счетоводител) на Проекта и 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 99” АД

Н/П

развитие Ямбол 8600 Ямбол 

Градски парк, п. к. 215

Ямбол (ръководител, координатор, счетоводител) на Проекта и 

ясно разпределение на задачите и отговорностите в 

този екип по дейностите на проекта;;Дейност 2: Избор 

на доставчик на дизелово гориво чрез процедури по 

ПМС 69/2013 г. ;Дейност 3: Организация и 

осъществяване на дейностите по информиране и 

публичност;;Дейност 4: Превоз на работниците на 

фирма „Технострой – Инженеринг 99”АД  до и от 

работното им място по обектите на фирмата в 

с.Иречеково, с.Маломир, с.Коневец и гр.Ямбол.

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0256-C0001 BG051PO001-2.2.03-0256 "СТРАНДЖА-МП " ООД

Н/П

Осигуряване на 

транспорт до и от 

работното място за 

служители на 

"СТРАНДЖА-МП " ООД

14   30 631.33   30 631.33 Област: Бургас Oбщина: 

Бургас 8000 Бургас ул. 

ХРИСТО БОТЕВ 61, вх. 

Б, ет. 5, ап. 1 

Община - 

Болярово
 Дейност 1. „Изграждане на операционен 

мениджмънт”;Дейност 2. „Управление на 

проекта”;Дейност 3. Осигуряване на транспорт за 

служители на „Странджа-МП” ООД;Дейност 4. 

Осигуряване на публичност и визуализация на 

проекта;Дейност 5. Вътрешен мониторинг на 

изпълнението на дейностите по проекта;Дейност 6. 

Междинно и финално отчитане на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0005-C0001 BG051PO001-2.2.03-0005 УОЛТЪН АСОШИЙТС-

БЪЛГАРИЯ ООД

УОЛТЪН 

АСОШИЙТС-СОФИЯ 

ООД

Организация на 

ефективен 

специализиран 

транспорт за 

служителите на хотели 

"Берлин",к.к. "Златни 

пясъци"

15   97 941.10   97 941.10 Област: Варна Oбщина: 

Варна 9000 Варна к.к. 

Златни пясъци, хотел 

"Берлин Голден Бийч"

Община - 

Варна
 1. Организация, текущо управление и мониторинг на 

проекта.;2. Провеждане на процедури по ПМС 69/2013 

за избор на изпълнители по доставката на стоки и 

услуги.;3. Организация и извършване на дейностите по 

транспорт на работещите.;4. Дейности за информиране 

и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0006-C0001 BG051PO001-2.2.03-0006 МНОГОПРОФИЛНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА-

ВАРНА" АД Н/П

Териториална 

мобилност и по-добър 

достъп до работното 

място

15   327 924.45   327 924.45 Област: Варна Oбщина: 

Варна 9000 Варна 

бул."Ц.Освободител" 

№100

Община - 

Варна
 1. Сформиране на екип на проекта;2. Подбор на целева 

група от пътуващи служители;3. Избор на транспортна 

фирма
;4. Осигуряване на териториална мобилност на 

служителите;5. Публичност и информираност на 

обществото;6. Отчитане;7. Одит

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0008-C0001 BG051PO001-2.2.03-0008 ДЖИ ВИ ВИ АД

ВИЙОР-97 ООД

Организиране на 

специализиран 

транспорт за 

служителите на "ДЖИ 

ВИ ВИ" АД и неговия 

партньор 

15   35 291.54   35 291.54 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. Организация и извършване на дейността по 

транспорт на работещите.;3. Дейност за изобр на 

външен изпълнител на гориво.;4. Дейности за 

информиране и публичност по ОП „Развитие на 

човешките ресурси”.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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BG051PO001-2.2.03-0009-C0001 BG051PO001-2.2.03-0009 ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ AД "ЕСП ЗЛАТНИ 

ПЯСЪЦИ" ООД ;         

"ЕРП ЗЛАТНИ 

ПЯСЪЦИ " АД ;          

"ПАРКСТРОЙ-

ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" 

ООД ;                   

"ВИК-ЗЛАТНИ 

ПЯСЪЦИ " ООД

Организиране на 

специализиран 

транспорт за 

служителите на 

ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ AД и 

партньори

15   134 280.99   134 280.99 Област: Варна Oбщина: 

Варна 9007 Варна 

к.к.ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

Област - Варна  1. Организация, текущо управление и мониторинг на 

проекта.;2. Провеждане на процедури по ПМС 69/2013 

за избор на изпълнители по доставката на стоки и 

услуги.;3. Организация и извършване на дейностите по 

транспорт на работещите.;4. Дейности за информиране 

и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0014-C0001 BG051PO001-2.2.03-0014 "ТРЕЙДФАРМА" ЕООД

Н/П

Осигуряване на 

териториална 

мобилност- 

предпоставка за 

запазване на заетостта 

в "Трейдфарма" ЕООД

12   134 434.32   134 434.32 Област: Варна Oбщина: 

Варна 9000 Варна ул. 

Македония №23, ет.1

Регион - 

Североизточен
 Дейност1.   Организация и управление на 

проекта.;Дейност 2. Провеждане на информационен 

семинар за оповестяване на старта на дейностите по 

проекта; ;Дейност 3.  Осигуряване на организиран 

транспорт до и от работното място от работодателя за 

заетите в „Трейдфарма” ЕООД лица. ;Дейност 4. 

Провеждане на заключителен семинар за  оповестяване 

на резултатите от проекта; ;Дейност 5.   Информационно 

обслужване на проекта;Дейност 6.   Вътрешен и външен 

контрол

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0016-C0001 BG051PO001-2.2.03-0016 "СЪНИ СКАЙ" АД Осигуряване на 

териториална 

мобилност на 

персонала на "СЪНИ 

СКАЙ" АД

12   175 955.36   175 955.36 Област: Варна Oбщина: 

Варна 9000 Варна 

к.к.Златни пясъци, х-л 

Екселиор

Регион - 

Североизточен
 Дейност1. Организация и управление на 

проекта.;Дейност2. Провеждане на информационен 

семинар за оповестяване на старта на дейностите по 

проекта; ;Дейност 3.  Осигуряване на организиран 

транспорт до и от работното място от работодателя за 

заетите в „Съни скай” АД лица. ;Подготовка на 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

заетите в „Съни скай” АД лица. ;Подготовка на 

Дейност 4. Провеждане на заключителен семинар за  

оповестяване на резултатите от проекта
;Изпълнение на 

Дейност 5. Информационно обслужване на проекта
;Дейност 6.   Вътрешен и външен контрол

BG051PO001-2.2.03-0017-C0001 BG051PO001-2.2.03-0017 "Терем КРЗ Флотски 

Арсенал - Варна" ЕООД

Н/П

„Повишаване 

мобилността на 

служителите в "Терем - 

КРЗ Флотски Арсенал – 

гр. Варна" ЕООД, чрез 

осигуряване на 

служебен транспорт“

15   84 075.38   107 499.53 Област: Варна Oбщина: 

Варна 9000 Варна 

м.Лъджата

Община - 

Варна
 Дейност 1 Управление на проекта;Дейност 2 

Подготовка и провеждане на процедурите за избор на 

изпълнит съгласно ПМС 69;Дейност 3 Транспортиране 

на служителите в продължение на 12 месеца;Дейност 4 

Информиране и публичност на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0018-C0001 BG051PO001-2.2.03-0018 "САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ" 

ЕООД

Н/П

Хотел "Сол Луна Бей 

Ризорт" на път
15   143 944.04   143 944.04 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София гр.София, 

бул."Никола Вапцаров" 

№ 16

Община - Бяла  Дейност 1: Организация и управление на проекта, 

вътрешен контрол на изпълнението на проектните 

дейности.;Дейност 2: Избор на външни изпълнители за 

дейностите, които ще бъдат възлагани по реда на 

Постановление на Министерски съвет 69 от 2013 г. и 

последващите му изменения.;Дейност 3: Осигуряване на 

организиран транспорт до и от работното място за 

заетите лица в „Сандроуз Холидейз“ ЕООД –хотел „Сол 

Луна Бей Ризорт“; ;Дейност 4: Осигуряване на 

информиране и публичност на  проектните дейности.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0019-C0001 BG051PO001-2.2.03-0019 "Пътища и мостове" ЕООД

Н/П

Осигуряване на 

транспорт до работното 

място за служителите 

на "Пътища и мостове" 

ЕООД

15   62 178.45   62 178.45 Област: Варна Oбщина: 

Варна 9000 Варна ул. Д-

р Пюскюлиев 3,ет.4

Област - Варна  Осигуряване на доставка на гориво;Подготовка на 

дейност 2 

„Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място”

;Изпълнение на дейност 3 „Изготвяне на материали за 

информиране и публичност на проектното 

предложение”;Подготовка на дейност 4

„Изготвяне на одит на проекта”

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0021-C0001 BG051PO001-2.2.03-0021 "Пристанище Варна" ЕАД

Н/П

Транспорт от и до 

работното място на 

служители на 

"Пристанище Варна" 

ЕАД

15   161 590.33   161 590.33 Област: Варна Oбщина: 

Варна 9000 Варна 

Площад Славейков 1

Област - Варна  Дейност 1. Превоз от и до работното място на 

служители на пристанищен терминал Варна – 

Запад;Дейност 2. Дейности за осигуряване на 

визуализация и публичност;Дейност 3. Управление на 

проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0022-C0001 BG051PO001-2.2.03-0022 "МТГ- Делфин" АД

Н/П

Висока мобилност за 

достъпен труд
14   49 779.64   52 822.20 Област: Варна Oбщина: 

Варна 9000 Варна ул. 

"Дръзки" № 8

Община - 

Белослав
 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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BG051PO001-2.2.03-0024-C0001 BG051PO001-2.2.03-0024 "Рока България" АД

Н/П

Рока на път 15.1   97 690.20   97 690.20 Област: Шумен Oбщина: 

Каспичан 9930 Каспичан 

ул."Мадарски конник" 48

Община - 

Каспичан
 Подготовка на Дейност 1: Избор на Изпълнител по 

ПМС69/2013 за осигуряване на организиран транспорт 

за работници и служители на РОКА БЪЛГАРИЯ АД от/до 

населени места в област Шумен.;Изпълнение на 

дейност 2: Осигуряване на организиран транспорт за 

служители на РОКА БЪЛГАРИЯ АД от/до град Варна

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0025-C0001 BG051PO001-2.2.03-0025 "КЕРЕМЕДЧИЕВИ" ООД

Н/П

Осигуряване на 

мобилност за 

служителите на хотел 

Варшава

14   24 477.03   24 477.03 Област: Варна Oбщина: 

Варна 9000 Варна район 

р-н Приморски
ул. "ГЕН.СКОБЕЛЕВ" No 

19, вх. Б, ап. 43

Община - 

Варна
 Дейност 1: Сформиране на екип за организация и 

управление, окончателно определяне на отговорните 

лица, работен график и маршрут за извършвания 

транспорт;;Дейност 2: Провеждане на процедури за 

избор на изпълнители;;Дейност 3: Извършване на 

превоз на целевата група;;Дейност 4: Осигуряване на 

публичност и визуализация;

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0026-C0001 BG051PO001-2.2.03-0026 "ХОТЕЛ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД

Н/П

Транспортно 

обслужване на 

служители и работници  

на "ХОТЕЛ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД

15   186 718.05   186 718.05 Област: Варна Oбщина: 

Варна 9007 Варна к.к. 

Златни пясъци, хотел 

"Интернационал"

Община - 

Варна
 Дейност 1: Организация и управление.;Дейност 2: 

Подготовка и провеждане на процедури за избор на 

изпълнители за транспортно обслужване.;Дейност 3: 

Визуализация и публичност на проекта.;Дейност 4: 

Осигуряване на организиран транспорт от и до 

работното място.;Дейност 5: Одит на изпълнението.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0028-C0001 BG051PO001-2.2.03-0028 АГРОПОЛИХИМ АД

Римакем ЕООД

Транспорт за работа на 

АГРОПОЛИХИМ АД и 

РИМАКЕМ ЕООД

15   281 086.40   281 086.40 Област: Варна Oбщина: 

Девня 9160 Девня 

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА

Община - 

Девня
 Дейност 1 Превоз от и до работното място на 

работници на „Агрополихим” АД и „Римакем” 

ЕООД;Дейност 2 Дейности за осигуряване на 

визуализация и публичност;Дейност  3   Управление на 

проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0027-C0001 BG051PO001-2.2.03-0027 "Бел-РС" ООД

Н/П

Устойчивост на 

заетостта във фирма 

"Бел-РС" ООД чрез 

подкрепа за географска 

мобилност на 

персонала

14   25 282.69   25 282.69 Област: Варна Oбщина: 

Варна 9000 Варна 

Варна, ул. "Девня" No.12, 

офис 2

Община - 

Варна
 1. Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място за заети в Бел-РС лица.;2. 

Осигуряване на публичност на проекта;3. Организация и 

управление на дейностите по проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0039-C0001 BG051PO001-2.2.03-0039 СВЕТИ СВЕТИ 

КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА 

ХОЛДИНГ АД
Н/П

Организиран транспорт -

ССКЕХ
15   66 638.24   66 638.24 Област: Варна Oбщина: 

Варна 9000 Варна 

гр.Варна к.к.СВЕТИ 

СВЕТИ КОНСТАНТИН И 

ЕЛЕНА

Община - 

Варна
 1. Организация и управление на проекта;2. 

Организиране и извършване на транспорт;3. 

Информиране и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0035-C0001 BG051PO001-2.2.03-0035 "Строителен и технически 

флот" АД

Н/П

Насърчаване на 

териториалната 

мобилност на 

работната сила в 

"Строителен и 

технически флот" АД - 

гр. Варна - комплекс от 

мерки за запазване 

14   30 623.89   30 623.89 Област: Варна Oбщина: 

Варна 9000 Варна ул. 

Дунав №5, ет.5

Област - Варна  Д1: „Формиране на екип за управление и 

администриране на проекта”;Д2: Избор на изпълнител 

за доставка на гориво и доставка на гориво;Д3: 

Организиране на транспорт на целевата група от 

„Строителен и технически флот” АД до и от работното 

им място;Д4: Публичност и разпространение на 

информация

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0036-C0001 BG051PO001-2.2.03-0036 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД

Н/П

Транспортно 

обслужване на 

служители и работници 

на ГРАНД ХОТЕЛ 

ВАРНА АД

15   148 552.46   148 552.46 Област: Варна Oбщина: 

Варна 9006 Варна ЖК. 

к.к."Св.Св.Константин и 

Елена", ГРАНД ХОТЕЛ 

ВАРНА 

Община - 

Варна
 Дейност 1: Организация и управление на 

проекта;Дейност 2: Подготовка и провеждане на 

процедури за избор на изпълнител;Дейност 3: 

Визуализация и публичност на проекта;Дейност 4: 

Осигуряване на организиран транспорт от и до 

работното място;Дейност 5: Одит на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0042-C0001 BG051PO001-2.2.03-0042 "АСТЕРА І" EAД

Н/П

Организиран транспорт -

АСТЕРА І
12   124 427.99   124 427.99 Област: Варна Oбщина: 

Варна 9000 Варна  кк 

Златни пясъци 9007 ПК 

26

Община - 

Варна
 1. Организация и управление на проекта;2. 

Организиране и извършване на транспорт;3. 

Информиране и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0045-C0001 BG051PO001-2.2.03-0045 "ТЕРЕМ-ОВЕЧ" ЕООД

ЕТ "ГЕОРГИ 

ГЕОРГИЕВ-

ФИНПРО"

Организиране на 

специализиран 

транспорт за служители 

на "ТЕРЕМ-ОВЕЧ" 

ЕООД и ЕТ "Финпро"

15   22 252.97   22 252.97 Област: Варна Oбщина: 

Провадия 9200 

Провадия ул."Сергей 

Румянцев" 1

Област - Варна  Дейност 1: Организация и управление на 

проекта;Дейност 2: Информиране и публичност.;Дейност 

3: Осигуряване на организиран транспорт на заети лица 

до и от местоработата.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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BG051PO001-2.2.03-0046-C0001 BG051PO001-2.2.03-0046 "Хотел Лилия" АД

Н/П

Повишаване на 

адаптивността на 

заетите в "Хотел Лилия" 

АД лица, чрез 

осигуряване на 

транспорт от и до 

работното място

15   36 952.65   36 952.65 Област: Варна Oбщина: 

Варна 9000 Варна ул. 

Звездица № 3, ап. 3

Община - 

Варна
 Организация и управление ;Визуализация и публичност 

;Осигуряване на транспорт на служителите от и до 

работното им място

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0051-C0001 BG051PO001-2.2.03-0051 "ХЕПИ ЛЕЙДИ" ЕООД

Н/П

С организиран 

транспорт до и от 

работното място в 

"ХЕПИ ЛЕЙДИ" ЕООД

14   33 401.32   33 401.32 Област: Варна Oбщина: 

Варна 9000 Варна ул. 

Роза 25

Община - 

Варна
 Организация и управление на проекта;Подготовка и 

провеждане на процедури за избор на 

изпълнители;Осъществяване на информиране и 

публичност на проекта.;Осигуряване на организиран 

транспорт до и от работното място на служители на 

„Хепи Лейди” ЕООД

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0054-C0001 BG051PO001-2.2.03-0054 „ЕНПАК” ЕООД

Н/П

Подобряване на 

мобилността на 

служителите в „ЕНПАК” 

ЕООД, чрез 

осигуряване на 

транспорт до работното 

място с цел 

повишаване на 

конкурентоспособността

14   24 569.47   24 569.47 Област: Варна Oбщина: 

Варна 9020 Варна район 

р-н Младост
ж.к. МЛАДОСТ, бл. 126, 

вх. 5, ет. 7, ап. 119

Област - Варна  Дейност 1: Сформиране на екип за организация и 

управление, окончателно определяне на отговорните 

лица, работен график и маршрут за извършвания 

транспорт;;Дейност 2: Провеждане на процедури за 

избор на изпълнители;;Дейност 3: Извършване на 

превоз на целевата група;;Дейност 4: Осигуряване на 

публичност и визуализация;

BG051PO001-2.2.03-0055-C0001 BG051PO001-2.2.03-0055 "ХУНЕКС-БГ" ООД "На път - Близо до 15   80 011.34   80 011.34 Област: Варна Oбщина: Община -  1.Организация и управление на проекта;2.Провеждане  Брой лица, ползвали преференции за транспорт до BG051PO001-2.2.03-0055-C0001 BG051PO001-2.2.03-0055 "ХУНЕКС-БГ" ООД

Н/П

"На път - Близо до 

работа"

15   80 011.34   80 011.34 Област: Варна Oбщина: 

Варна 9007 Варна к.к. 

Златни пясъци, хотел 

"Тинтява"

Община - 

Варна
 1.Организация и управление на проекта;2.Провеждане 

процедура за избор на доставчик на гориво;3.Превоз на 

пътници за собствена сметка;4.Инструктажи и обучение 

по безопасност на целевата група;5.Дейности за 

информация и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0053-C0001 BG051PO001-2.2.03-0053 "Бирс" ООД

Н/П

Осигуряване на 

транспорт на 

служителите в хотел 

"Марина Гранд Бийч", к. 

к. Златни пясъци

15   38 428.03   38 428.03 Област: Варна Oбщина: 

Варна 9000 Варна 

Варна, к.к."Златни 

пясъци", хотел Марина 

Гранд Бийч

Община - 

Варна
 Администриране на проекта;Избор на изпълнители на 

дейностите по проекта по ПМС 69;Осигуряване на 

транспорт на служителите в хотел „Марина Гранд 

Бийч“;Информация и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0001-C0001 BG051PO001-2.2.03-0001 "ДАНИБЕКС"

Н/П

"На път" за "ДАНИБЕКС" 

ООД
14   63 704.00   63 704.00 Област: Добрич Oбщина: 

Добрич-град 9300 

Добрич-град ул. "Антон 

Стоянов" №1

Община - 

Добрич-град
 Работен пакет 1: Управление и мониторинг;Работен 

пакет 2: Превоз на пътници - Предоставяне на 

организиран транспорт за работещите в „Данибекс” 

ООД.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0003-C0001 BG051PO001-2.2.03-0003 Медицински център 

"Медика- Албена" ЕАД

Н/П

Осигуряване на 

транспорт за 

работещите в "Медика- 

Албена" ЕАД, 

съобразен с тяхното 

работно време и 

местоживеене

15   66 994.89   66 994.89 Област: Добрич Oбщина: 

Балчик 9620 Оброчище 

к.к Албена, сградата на 

Медицински център

Община - 

Балчик
 Дейност 1: „Организация и управление на 

проекта”;Дейност 2: „Провеждане на процедури за избор 

на изпълнители на дейностите по проекта";Дейност 3: 

„Осигуряване на организиран транспорт за работещите 

в „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД до и от 

работното място";Дейност 4: „Осигуряване на 

информация и публичност";Дейност 5: „Извършване на 

независим финансов одит на изпълнението на проекта"

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0066-C0001 BG051PO001-2.2.03-0066 Рада ЕАД

Н/П

Предоставяне на 

организиран транспорт 

на заетите в Рада ЕАД 

от и до работното им 

място

15   26 767.22   26 767.22 Област: Добрич Oбщина: 

Добрич-град 9300 

Добрич-град бул. 25-ти 

септември 78, ет.4

Община - 

Добрич-град
 1.Управление, мониторинг и отчитане на 

проекта;2.Избор на изпълнител за осигуряване на 

организиран транспорт до и от работното място на 

заетите във фирма „Рада” ЕАД лица за период от 12 

месеца.;3.Осигуряване на организиран транспорт до и 

от работното място на заетите във фирма „Рада” ЕАД 

лица за период от 12 месеца;4.Информиране и 

публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0068-C0001 BG051PO001-2.2.03-0068 "ЕКОГРУП" ЕООД

Н/П

На път до работното 

място
12   23 179.42   23 179.42 Област: Добрич Oбщина: 

Добрич-град 9300 

Добрич-град ул. 

"Независимост" 2

Област - 

Добрич
 Дейност 1:  Организация и управление.;Дейност 2:  

Провеждане на избор  на изпълнител за извършване на 

услуга-организиран транспорт от и  до работното 

място.;Дейност 3:  Осигуряване на организиран 

транспорт до и от   работното място ;Дейност 4:  

Информиране и публичност;Дейност 5:  Вътрешен 

контрол и отчитане            

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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BG051PO001-2.2.03-0070-C0001 BG051PO001-2.2.03-0070 Дека ЕООД

Н/П

На път 12   61 065.18   61 065.18 Област: Добрич Oбщина: 

Добрич-град 9300 

Добрич-град ул. Христо 

Смирненски 1, ет. 2

Община - 

Тервел
 1.Създаване на организация за  изпълнение  

дейностите по проекта;2.Избор на изпълнител за 

осигуряване на организиран транспорт ;3.Осигуряване  

на организиран транспорт от и до работното място  ст 

на 220 работници от фирма „ДЕКА” ЕООД гр. Тервел за 

период от 12 месеца.;4. Популяризиране на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място

BG051PO001-2.2.03-0071-C0001 BG051PO001-2.2.03-0071 „САВИМЕКС” ЕООД

Н/П

Предоставяне на 

организиран транспорт 

на заетите в 

„САВИМЕКС” ЕООД от и 

до работното им място

15   74 455.90   74 455.90 Област: Добрич Oбщина: 

Добрич-град 9300 

Добрич-град ул. „Гоце 

Делчев” №19

Регион - 

Североизточен
 Управление, мониторинг и отчитане на 

проекта;Изпълнение на дейност 2 

Избор на доставчик на гориво за осигуряване на 

организиран транспорт до и от работното място от 

фирма „Савимекс” ЕООД за заетите в предприятието 

лица за период от 12 месеца.

;Изпълнение на дейност 3 Осигуряване на организиран 

транспорт до и от работното място от фирма “Савимекс” 

ЕООД за заетите в предприятието лица за период до 12 

месеца.;Изпълнение на дейност 4 Информиране и 

публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0072-C0001 BG051PO001-2.2.03-0072 „ВЕС” ООД

Н/П

На път - за развитие на 

селските райони, 

повишаване на 

производителността и 

насърчаване на 

гъвкавостта на пазара 

на труда

12   27 095.93   27 095.93 Област: Добрич Oбщина: 

Добрич-села 9380 

Бенковски с. Бенковски 

9380

УЛ. ТРИДЕСЕТ И 

ЧЕТИРИ No 5

Община - 

Добрич-град
 1. Сформиране на екип за организация и управление, 

мониторинг и контрол на проекта.;2. Осигуряване на 

организиран транспорт до и от работното място за 

заетите лица за период от 12 месеца;3. Публичност и 

визуализация

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

на труда
BG051PO001-2.2.03-0058-C0001 BG051PO001-2.2.03-0058 ЕВВОНА ЕООД

Н/П

Мобилност и 

мотивирани служители 

в ЕВВОНА ЕООД

15   48 516.50   48 516.50 Област: Шумен Oбщина: 

Шумен 9700 Шумен 

бензиностанция "Шумен 

Юг" Автомагистрала 

"Хемус", 356км. - дясно

Община - 

Шумен
 Дейност 1 „Сформиране на екип и процес на 

управление, координация, мониторинг и отчитане на 

проекта”;Дейност 2 „Избор на външни изпълнители по 

реда и условията на ПМС 69/ 2013 г.”;Дейност 3 

„Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място за заетите в предприятието лица за 

период от 12 месеца”;Дейност 4 „Осигуряване на 

публичност и визуализация на проекта”

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0059-C0001 BG051PO001-2.2.03-0059 МСМ КОМЕРС 09 ЕООД

Н/П

Социална програма за 

повишена трудова 

мобилност в МСМ 

КОМЕРС 09 ЕООД

15   48 275.50   48 275.50 Област: Шумен Oбщина: 

Каспичан 9930 Каспичан 

бензиностанция Шумен 

север 1081, находяща се 

на АМ Хемус - 356 км. 

ляво - общ. Каспичан

Община - 

Шумен
 Дейност № 1 „Сформиране на екип за изпълнение и 

цялостно администариране на проектните 

дейности“;Дейност № 2 „Избор на външни изпълнители 

по реда и  условията на ПМС 69 от 2013 г.“ ;Дейност № 

3 „Изпълнение на програма за организиран транспорт до 

и от работното място на служителите на 

дружеството“;Подготовка и изпълнение на Дейност № 4 

„Осигуряване на публичност и визуализация на проекта“

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0062-C0001 BG051PO001-2.2.03-0062 Хан Омуртаг АД

Н/П

Повишаване на 

производителността и 

адаптивността на 

заетите в  Хан Омуртаг 
АД посредством 

повишаване на 

териториалната 

мобилност на 

работниците чрез 

осигуряване на 

организиран транспорт 

до и от работното място

15   50 030.23   50 030.23 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София ул. Славянска 13

Област - 

Шумен
 Дейност 1 – Организация и управление на 

проекта.;Дейност 2 – Избор на доставчик на гориво, 

съгласно ПМС 69/2013;Дейност 3 – Осигуряване на 

организиран транспорт до и от работното място;Дейност 

4 – Одит на проекта;Изпълнение на дейност 5 

„Визуализация и публичност” (наименование)

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0060-C0001 BG051PO001-2.2.03-0060 КРИС-ОЙЛ-97 ЕООД

Н/П

На път към Крис ойл 15   21 728.14   21 728.14 Област: Шумен Oбщина: 

Каспичан 9930 Каспичан  

УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ 

27

Община - 

Каспичан
 Деийност 1: Организация и управление на 

проекта;Дейност 2; Информиране и публичност;Дейност 

3: Транспорт на заетите лица до и от местоработата.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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BG051PO001-2.2.03-0316-C0001 BG051PO001-2.2.03-0316 БРИЛЯНТ - ТЪРНОВГРАД 

АД

Н/П

на път-инвенстиция в 

едно по-добро бъдеще
15   150 597.69   150 597.69 Област: Велико Търново 

Oбщина: Велико 

Търново 5000 Велико 

Търново  ул. "НИКОЛА 

ГАБРОВСКИ" 65

Област - 

Велико 

Търново

 Дейност 1: Организация и управление на 

проекта;Дейност 2: Избор на изпълнител за организиран 

транспорт до и от работното място;Дейност 3: 

Извършване на организиран транспорт до и от 

работното място ;Дейност 4: Информационно 

обезпечаване и визуализация на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0320-C0001 BG051PO001-2.2.03-0320 Екстрапак ООД

Н/П

Транспорт за заети 

лица в Екстрапак ООД
15   77 433.40   77 433.40 Област: Велико Търново 

Oбщина: Велико 

Търново 5000 Велико 

Търново ул. Патриарх 

Евтимий 7

Община - 

Велико 

Търново

 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА;2. 

ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП;3. ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ ДО И ОТ РАБОТНОТО 

МЯСТО ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ЗАЕТИ В ЕКСТРАПАК 

ООД ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0330-C0001 BG051PO001-2.2.03-0330 “СВИЛОЦЕЛ”ЕАД

Н/П

Осигуряване на 

транспорт от и до 

работното място на 

заетите лица в 

“СВИЛОЦЕЛ”ЕАД 

14   59 016.04   59 016.04 Област: Велико Търново 

Oбщина: Свищов 5250 

Свищов гр. Свищов, п.к. 

5250

Община - 

Свищов
 Дейност 1: Управление на проекта;Дейност 2: Избор на 

изпълнители съгласно ПМС 69/2013 г. ;Дейност 3: 

Осигуряване на транспорт от и до работното място на 

работещите в дружеството;Дейност 4: Осигуряване на 

информиране и публичност 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0328-C0001 BG051PO001-2.2.03-0328 "Пътни строежи - Велико 

Търново"

Н/П

Социална отговорност 

"Пътни строежи - 

Велико Търново" АД 

към своите 

служители,чрез 

осигуряване на 

14   129 500.45   129 500.45 Област: Велико Търново 

Oбщина: Велико 

Търново 5000 Велико 

Търново бул. "България" 

27

Община - 

Велико 

Търново

 Дейност 1: Управление и координиране на дейностите 

по проекта;Дейност 2: Подготовка на тръжната 

документация и провеждане на процедурите за избор на 

доставчик в съответствие с правилата на ПМС 

№69/2013;Дейност 3: Визуализация и публичност на 

проекта;Дейност 4: Организиран транспорт до 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

осигуряване на 

организиран транспорт 

до работното място

проекта;Дейност 4: Организиран транспорт до 

работното място;Дейност 5: Одит на проекта

BG051PO001-2.2.03-0314-C0001 BG051PO001-2.2.03-0314 Алко БГ ЕООД

Н/П

Осигуряване на 

организиран транспорт 

до и от работното място 

от работодателя за 

заетите в Алко БГ 

ЕООД

15   33 251.96   33 251.96 Област: Велико Търново 

Oбщина: Горна 

Оряховица 5138 

Поликраище  ул. 

Странджа 1

Община - 

Горна 

Оряховица

 Дейност   1:    Сформиране екип за изпълнение на 

проекта;;Дейност 2: Провеждане на процедури за избор 

на подизпълнители за планираните по проекта 

услуги;;Дейност   3: Информиране  и публичност по 

проекта;;Дейност   4: Осигуряване на организиран 

транспорт до и от работното място от работодателя за 

заетите в Алко БГ ЕООД за 12 месеца.;Дейност 5: 

Отчитане на проекта 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0324-C0001 BG051PO001-2.2.03-0324 ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД

Н/П

Организирания 

транспорт за 

служителите от 

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД-

гаранция за запазване 

на заетостта

14   24 556.77   24 556.77 Област: Велико Търново 

Oбщина: Горна 

Оряховица 5100 Горна 

Оряховица Горна 

Оряховица, ул. “Св. Княз 

Борис І” 29 

Област - 

Велико 

Търново

 Дейност 1: Сформиране и работа на екип за 

управление на проекта;Дейност 2: Провеждане на 

тръжна процедура за избор на изпълнител за 

осигуряване на организиран транспорт.;Дейност 3: 

Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място на пътуващите служители на „Захарни 

заводи“ АД;Дейност 4: Дейности по информация и 

публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0329-C0001 BG051PO001-2.2.03-0329 "РОБСОВ" ЕООД

Н/П

Към по-висока заетост и 

социална интеграция в 

"РОБСОВ" ЕООД

12   46 423.01   46 423.01 Област: Велико Търново 

Oбщина: Свищов 5250 

Свищов ул. ГЕОРГИ 

ТИШЕВ No 10

Община - 

Свищов
 Сформиране на екип за управление на дейностите по 

проекта;Подготовка за провеждане на процедури
за избор на изпълнители на дейностите, които ще се 

възлагат по реда на ПМС 69/2013 г. и последващите му 

изменения;Анализ и оценка  на състоянието на 

притежаваните транспортни средства, квалифициран 

персонал и проектиране на маршрути съобразени с 

работното време на целевата група.;Осъществяване на 

превоза до и от работното място, съответстващ на 

работното време и местоживеенето на целевата 

група.;Дейност по информиране и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0334-C0001 BG051PO001-2.2.03-0334 "Европа трико" АД

Н/П

Насърчаване на 

мобилността на заетите 

в "Европа трико" АД

14   65 927.18   65 927.18 Област: Габрово 

Oбщина: Севлиево 5400 

Севлиево ул. Ген. 

Скобелев # 32

Община - 

Севлиево
 Дейност 1: Управление на проекта;Дейност 2: Избор на 

изпълнител по ПМС 69 за осигуряване на гориво и 

организиране на транспорт за работещите.;Дейност 3: 

Информация и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0341-C0001 BG051PO001-2.2.03-0341 "Сиби" ООД

Н/П

Насърчаване на 

териториална 

мобилност на заетите в 

"Сиби" ООД

14   82 442.09   82 442.09 Област: Габрово 

Oбщина: Севлиево 5400 

Севлиево  

ВЕЛИКОТЪРНОВСКО 

ШОСЕ 1 

Община - 

Севлиево
 Дейност 1 – Организация и управление на проекта, 

вътрешен контрол на изпълнението.;Дейност 2 – Избор 

на изпълнители в съответствие с ПМС № 69/2013 

г.;Дейност 3 – Осигуряване на публичност за 

проекта;Дейност 4 – Превоз на 48 работещи в „СИБИ” 

ООД до и от работното място

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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BG051PO001-2.2.03-0332-C0001 BG051PO001-2.2.03-0332 Балканско ехо ЕООД

Н/П

Осигуряване на 

социални придобивки 

на работещите в 

Балканско ехо ЕООД 

под формата на 

съобразен с тяхното 

работно време и 

местоживеене 

транспорт

15   228 068.93   228 068.93 Област: Габрово 

Oбщина: Севлиево 5400 

Севлиево  с. Кръвеник, 

п.код 5460

Регион - 

Северен 

централен

 Дейност 1: „Организация и управление на 

проекта”;Дейност 2: „Провеждане на процедури за избор 

на изпълнители на дейностите по проекта";Дейност 3: 

„Осигуряване на организиран транспорт за работещите 

в „Балканско ехо“ ЕООД до и от работното 

място";Дейност 4: „Осигуряване на информация и 

публичност";Дейност 5: „Извършване на независим 

финансов одит на изпълнението на проекта"

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0338-C0001 BG051PO001-2.2.03-0338 МЕТАЛИК БИСИПИ АД

Н/П

Повишаване на 

адаптивността на 

заетите в МЕТАЛИК 

БИСИПИ АД лица чрез 

осигуряване на 

транспорт от и до 

работното място

15   51 795.79   51 795.79 Област: Габрово 

Oбщина: Габрово 5333 

Гъбене с. Гъбене

Община - 

Габрово
 Организация и управление;Визуализация и публичност 

;Осигуряване на транспорт на служителите от и до 

работното място 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0340-C0001 BG051PO001-2.2.03-0340 "Саксо БГ" ООД

Н/П

На път към устойчива 

българска икономика
15   30 398.45   30 398.45 Област: Габрово 

Oбщина: Дряново 5380 

Царева ливада ул. "Поп 

Харитон" № 1

Община - 

Дряново
 Дейност 1: Окончателно сформиране на управленския 

екип (ръководител, координатор, счетоводител) на 

Проекта и ясно разпределение на задачите и 

отговорностите в този екип;Дейност 2: Избор на 

доставчик на дизелово гориво  и бензин чрез процедури 

по ПМС 69 ;Дейност 3: Организация и осъществяване на 

дейностите по информиране и публичност;Дейност 4: 

Превоз на работниците на фирма „Саксо БГ” ООД до и 

от работните им места в гр. Дряново и с. Царева 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

от работните им места в гр. Дряново и с. Царева 

ливада.

BG051PO001-2.2.03-0347-C0001 BG051PO001-2.2.03-0347 "Унитраф" АД

Н/П

Подобряване 

мобилността на 

работната сила с цел 

устойчивост на 

заетостта в Унитраф АД

12   24 274.24   24 274.24 Област: Габрово 

Oбщина: Дряново 5392 

Соколово с. Соколово, 

община Дряново, област 

Габрово

Община - 

Дряново
    Управление на проекта

;Осигуряване на организиран  превоз на работниците до 

   и от работното им място;Информиране и публичност на 
   проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0374-C0001 BG051PO001-2.2.03-0374 ЛВД ОЙЛ ЕООД

Н/П

Насърчаване на 

работната мобилност в 

ЛВД ОЙЛ ЕООД

15   49 452.47   49 452.47 Област: Ловеч Oбщина: 

Ябланица 5750 

Ябланица ЖК. Младост, 

вх. Б, ет. 3, ап. 9

Страна - 

България
 Дейност № 1 „Сформиране на екип за изпълнение на 

проектните дейности. Управление, координация, 

мониторинг и отчитане на проекта“;Дейност № 2 „Избор 

на външни изпълнители по реда и  условията на ПМС 69 

от 2013 г.“ ;Дейност № 3 „Изпълнение на програма за 

организиран транспорт до и от работното място на 

служителите на дружеството“;Дейност № 4 

„Осигуряване на публичност и визуализация на проекта”

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0377-C0001 BG051PO001-2.2.03-0377 "Софарма" АД

Н/П

Осигуряване на 

организиран транспорт 

за служители на 

"Софарма" АД,цех 

"Врабево"

15   81 177.35   81 177.35 Област: София град 

Oбщина: Столична 1220 

София район Надежда, 

ул. Илиенско шосе 16

Община - 

Троян
 Дейност 1: Организация и управление на 

проекта;Дейност 2: Осигуряване на организиран 

транспорт до и от работното място от работодателя за 

заетите в цех „Врабево“.;Дейност 3: Осигуряване на 

публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0371-C0001 BG051PO001-2.2.03-0371 "Балканфарма-Троян" АД

Н/П

Актавис пътува 15   20 241.82   20 241.82 Област: Ловеч Oбщина: 

Троян 5600 Троян ул. 

Крайречна  1

Община - 

Троян
 Дейност 1.  Организация и управление на проекта. 

;Дейност 2.  Съставяне на задания и стартиране на 

процедура по избор на изпълнители за изработка на 

инфорамционни материали и доставка на канцеларски 

услуги;Дейност 3.  Осигуряване на организиран 

транспорт до и от работното място от Работодателя  за 

заетите в предприятието с постоянно местожителство в 

гр. Ловеч;Дейност 4. Информиране и публичност.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0378-C0001 BG051PO001-2.2.03-0378 ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ 

ЕООД

Н/П

Път към заетост доходи 

и социални придобивки
14   22 800.62   22 800.62 Област: Ловеч Oбщина: 

Ловеч 5548 Казачево 

Неприложимо

Община - 

Ловеч
 1. Организация и управление изпълнението на 

проекта.;2. Подготовка и провеждане на процедури за 

избор на изпълнители на дейности по проекта. ;3. 

Осигуряване на специализиран транспорт от и до 

работното място за 28 работници и служители на 

„Тимбарк България” ЕООД за период от 12 месеца. ;4. 

Публичност и визуализация на дейностите по проекта. 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Приложение 4.35
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BG051PO001-2.2.03-0373-C0001 BG051PO001-2.2.03-0373 БОРИМА АД

Н/П

Осигуряване от 

работодателя на 

организиран транспорт 

до и от работното място 

за заетите в БОРИМА 

АД лица за период от 12 

месеца

15   65 196.38   65 196.38 Област: Ловеч Oбщина: 

Троян 5672 Борима УЛ. 9-

ТИ СЕПТЕМВРИ №120

Община - 

Троян
  Наименование на дейност 1:Провеждане процедура на 

договаряне по условията на чл.12 ал.2 от ПСМ 69/2013 

г. за определяне Доставчици на гориво;Наименование 

 на дейност 2 в т.ч.: Превоз на персонал от адреси по 

местоживеене до адреси по месторабота;Наименование 

 на дейност 2.2: Превоз на заетите от гр. Ловеч до с. 

Борима и обратно;Наименование на дейност 2.3: 

 Превоз на заетите от с. Йоглав до с. Борима и 

 обратно;Наименование на дейност 2.4. : Превоз на 

заетите от с. Голяма Желязна до с. Борима и 

 обратно;Наименование на дейност 2.5. : Превоз на 

заетите от с. Български извор, с. Галата, с. Лесидрен и 

с. Кирчево до с. Борима и обратно;Наименование на 

 дейност 3: Визуализация на проекта;Наименование на 
 дейност 4: Откриване и месечно обслужване на целева  

банкова сметка, използвана за движението на 

    средствата по  проекта

BG051PO001-2.2.03-0375-C0001 BG051PO001-2.2.03-0375 "М и М агенция" ЕООД

Н/П

На път 14   45 550.20   45 550.20 Област: Ловеч Oбщина: 

Ловеч 5500 Ловеч ул. 

Търговска 55, вх.К, ет.6

Община - 

Троян
 Дейност 1: Организация и управление на 

проекта;Дейност 2: Осигуряване на организиран 

транспорт до и от  работното място;Дейност 3: 

Информиране и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0356-C0001 BG051PO001-2.2.03-0356 "ДИМИТРОВ" ООД Насърчаване на 

географската 

мобилност на 

13   26 757.97   26 757.97 Област: Плевен Oбщина: 

Плевен 5800 Плевен ул. 

Гривишко шосе № 6

Община - 

Плевен
 Дейност № 1 

Организация и управление на проекта
;Дейност № 2 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

Н/П

мобилност на 

работниците заети в 

"ДИМИТРОВ" ООД чрез 

осигуряване на 

транспорт до и от 

работното място

Гривишко шосе № 6 ;Дейност № 2 

Избор на външни изпълнители за доставка на гориво и 

за осъществяване на мерки по визуализация и 

публичност
;Дейност № 3

Извършване на организиран за работниците транспорт 

по Маршрут № 1: гр. Славяново, община Плевен – гр. 

Плевен, фабрика „Димитров” ООД и обратно;

;Дейност № 4

Извършване на организиран за работниците транспорт 

по Маршрут № 2 с. Брест, община Гулянци – гр. Плевен, 

фабрика „Димитров” ООД и обратно;

;Дейност № 5

Извършване на организиран за работниците транспорт 

по Маршрут № 3: гр. Славяново, община Плевен – гр. 

Плевен, фабрика „Димитров” ООД и обратно;

;Дейност № 6

Извършване на организиран за работниците транспорт 

по Маршрут № 4: с. Горна Митрополия, община Долна 

Митрополия – гр. Плевен, фабрика „Димитров” ООД и 

обратно
;Дейност № 7

Осигуряване на мерки по публичност и визуализация 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0362-C0001 BG051PO001-2.2.03-0362 МНОГОПРОФИЛНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ АВИС - 

МЕДИКА ООД

"АНДРЕЕВИ" ООД

Стимулиране 

запазването на 

заетостта на персонала 

на МБАЛ Авис Медика 

ООД и Андрееви ООД 

чрез осигуряване на 

транспорт до и от 

работното място

14   45 096.82   45 096.82 Област: Плевен Oбщина: 

Плевен 5800 Плевен 

ул.КОСТА ХАДЖИПАКЕВ 

7

Община - 

Плевен
 Дейност № 1 

Организация и управление на проекта
;Дейност № 2 

Избор на външни изпълнители за обезпечаване на 

дейностите по проекта
;Дейност № 3

Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място от работодателите „МБАЛ Авис-

Медика” ООД  

и „Андрееви” ООД  за заетите в съответните 

предприятия, ежедневно пътуващи лица
;Дейност № 4

Осигуряване на мерки по публичност и визуализация 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Приложение 4.35
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BG051PO001-2.2.03-0363-C0001 BG051PO001-2.2.03-0363 "Манева-Томик" ООД

ФЕЙС БГ 2010 ООД

С мобилност към висока 

производителност
15   61 368.05   61 368.05 Област: Плевен Oбщина: 

Плевен 5800 Плевен 

ул."Гривишко шосе" №1

Регион - 

Северозападен
 Дейност. 1 „Управление на проекта”;Дейност 2. „Тръжни 

процедури”;Дейност 3. „Публичност и визуализация на 

проекта”;Дейност 4. Осигуряване на организиран 

транспорт до и от работното място за заетите лица

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0368-C0001 BG051PO001-2.2.03-0368 АД 

"Енергомонтажкомплект" 

("Емко")

Н/П

Осигуряване на 

организиран транспорт 

от и до работното място 

за заетите в "ЕМКО" АД

12   34 872.82   34 872.82 Област: Плевен Oбщина: 

Белене 5930 Белене П.К. 

63

 1.Управление, мониторинг и отчитане на 

проекта;2.Избор на изпълнител за доставка на гориво, 

необходимо за транспортирането на заетите във фирма 

„ЕМКО” АД за период от 12 месеца.;3.Доставка на 

гориво, необходимо за транспортирането на заетите във 

фирма „ЕМКО” АД за период от 12 месеца.;4. 

Информиране и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място

BG051PO001-2.2.03-0366-C0001 BG051PO001-2.2.03-0366 ВИКТОРС 11 ЕООД

Н/П

Насърчаване 

запазването на 

заетостта на ежедневно 

пътуващите работници 

на ВИКТОРС 11 ЕООД 

чрез осигуряване на 

социална придобивка 

под формата на 

организиран транспорт

13   32 556.07   32 556.07 Област: Плевен Oбщина: 

Плевен 5800 Плевен  

ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 17

Област - 

Плевен
 Дейност № 1 

Организация и управление на проекта
;Дейност № 2 

Избор на външни изпълнители за обезпечаване на 

дейностите по проекта
;Дейност № 3

Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място на ежедневно пътуващите работници 

до производствената база в гр. Плевен, община Плевен 

на „Викторс 11” ЕООД

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

Н/П на „Викторс 11” ЕООД
;Дейност № 4

Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място на ежедневно пътуващите работници 

до производствената база в с. Лазарово, община Кнежа 

на „Викторс 11” ЕООД
;Дейност № 5

Осигуряване на мерки по публичност и визуализация 

BG051PO001-2.2.03-0262-C0001 BG051PO001-2.2.03-0262 Елитком 95 АД Насърчаване 

мобилността на 

работната сила в 

Елитком 95 АД

14   26 424.25   26 424.25 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София ул Г.С.Раковски 

96 ет.1 

Община - 

Враца
 Дейност №1. Организация и управление;Дейност №2. 

Организиране на транспорт от и до работното място за 

период от 12 месеца;Дейност №3. Информиране и 

публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0263-C0001 BG051PO001-2.2.03-0263 ХЕЛИ 2001 ЕООД

Н/П

Организиране на 

транспорт за 

служителите наХЕЛИ 

2001 ЕООД

15   25 613.37   25 613.37 Област: Враца Oбщина: 

Криводол 3067 Ракево 

ул.СПОРТНА 2

Община - 

Криводол
 Дейност 1:Организация и управление;Подготовка на 

дейност 2 

Подготовка и провеждане на процедури и избор на 

изпълнители
;Дейност 3: Осигуряване на организиран транспорт за 

персонала;дейност 4 Извършване на одит;Дейност 5: 

Осигуряване на публичност и визуализация

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0265-C0001 BG051PO001-2.2.03-0265 "ЕНЕРГОРЕМОНТ-

КОЗЛОДУЙ" ЕООД

Н/П

Осигуряване на 

организиран транспорт 

на работниците на 

"ЕНЕРГОРЕМОНТ-

КОЗЛОДУЙ" ЕООД до и 

от работното място

15   64 806.59   64 806.59 Област: Враца Oбщина: 

Козлодуй 3320 Козлодуй 

ПЛОЩАДКА НА АЕЦ-

КОЗЛОДУЙ, п.к.7

Община - 

Козлодуй
 1.Организация и управление на проекта. Формиране на 

Звено за управление и мониторинг на 

проекта;2.Осигуряване на организиран транспорт до и 

от работното място на заетите в „ЕНЕРГОРЕМОНТ-

КОЗЛОДУЙ” ЕООД лица.;3.Визуализация на проектните 

дейности

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0266-C0001 BG051PO001-2.2.03-0266 Холсим (България) АД

Н/П

Превоз на персонала на 

Холсим (България) АД 

до и от работното място 

в с. Бели Извор

15   102 218.03   185 850.96 Област: Враца Oбщина: 

Враца 3040 Бели извор 

с. Бели извор, община 

Враца, област Враца

Община - 

Враца
 Дейност 1: Определяне на екип по проекта и дейности 

по организация и управление ;Дейност 2: Избор на 

изпълнител за доставка на транспортни услуги и  

изпълнение на договор за транспорт на персонала в 

рамките на 12 месеца;Дейност 3: Дейности за 

осигуряване на визуализация (информиране и 

публичност) на проекта 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

2011 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 17



ВАРИАНТ 8

НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Приложение 4.35

Н
о
м
е
р

 п
р
о
е
к
т
 в

 И
С
У
Н

Име на кандидата
Име на 

партньора/ите
Основни дейности/Резюме

Официален 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

BG051PO001-2.2.03-0269-C0001 BG051PO001-2.2.03-0269 "ОКОЛЧИЦА" АД

Н/П

Осигуряване на 

транспорт за заетите 

лица от фирма 

"ОКОЛЧИЦА" АД от и до 

работното място

14   23 609.26   23 609.26 Област: Враца Oбщина: 

Мездра 3145 Моравица 

с. Моравица 3145

Община - 

Мездра
 1. Организация и управление на проекта;2. Подготовка 

и провеждане на процедура за избор на изпълнители 

съгласно ПМС 69/ 2013 г. и посл. изменения.;3. 

Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място от работодателя за заетите във фирма 

„Околчица“АД лица за период до 12 месеца.;4. 

Информиране и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0272-C0001 BG051PO001-2.2.03-0272 ЧИМБИДИУМ ЕООД

Н/П

Към по-висока 

производителност и 

конкурентноспособност 

чрез насърчаване 

териториалната 

мобилност на заети в 

ЧИМБИДИУМ ЕООД 

лица

14   67 324.60   67 324.60 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

103, ет. 2 

Община - 

Враца
 1. Сформиране на екип и организация на дейностите по 

проекта;2. Осигуряване на организиран транспорт до и 

от работното място за заетите във фирмата лица;3. 

Осигуряване на публичност и информиране на 

обществеността

BG051PO001-2.2.03-0276-C0001 BG051PO001-2.2.03-0276 "Инертстрой-Калето" АД

Н/П

Осигуряване на 

организиран транспорт 

от и до работното място

14   113 107.74   113 107.74 Област: Враца Oбщина: 

Мездра 3100 Мездра 

Ул."Иван Вазов"2

Община - 

Мездра
 Дейност 1: Проекто-управление;Дейност 2: Организация 

и осъществяване на дейностите по информиране и 

публичност;Дейност 3: Подготовка и провеждане на 

процедурите за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Избор на доставчик на  гориво във връзка с 

превоз на пътници от и до работното място”;Дейност 4: 

Доставка на гориво във връзка с извършване на превоз 

на пътници от и до работното място.;Дейност 

5:Извършване на Превоз на пътници от и до работното 

място

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

място
BG051PO001-2.2.03-0279-C0001 BG051PO001-2.2.03-0279 "ВОЙНОВ И С-ИЕ" СД

Н/П

Транспорт на работници 

до почивна база 

Минкови бани с. 

Спанчевци

12   22 561.02   22 561.02 Област: Монтана 

Oбщина: Монтана 3400 

Монтана ул. Н. 

ВАПЦАРОВ 8

Община - 

Монтана
 1.Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място от работодателя за заетите в 

съответното предприятие лица за период до 12 месеца.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0280-C0001 BG051PO001-2.2.03-0280 "АТА" АД

Н/П

Териториална 

мобилност 

предпоставка за 

създаване и изграждане 

на устойчиви трудови 

правоотношения

12   35 746.74   35 746.74 Област: Монтана 

Oбщина: Монтана 3400 

Монтана  ЖК. 

ПЛ.ЖЕРАВИЦА, 

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР 

"Драгомир Асенов"

Област - 

Монтана
 1.Организация и управление на проекта;2. Осигуряване 

на организиран транспорт до и от работното място за 

заети лица във фирма „АТА” АД за период от 12 

месеца;3. Информиране и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0282-C0001 BG051PO001-2.2.03-0282 "АЙ ПИ ЕЛ БЪЛГАРИЯ" 

ООД

Н/П

Организиране на 

транспорт до работното 

място

15   116 128.78   116 128.78 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София бул. "Черни връх" 

47, Бизнес център 

"Витоша", ет.5

Страна - 

България
 1. Организация и управление на проекта;2. Избор на 

изпълнители;3. Осигуряване на организиран транспорт 

до и от работното място за заетите лица от целевата 

група ;4. Информиране и публичност;5. Отчетна дейност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0174-C0001 BG051PO001-2.2.03-0174 "БИОВЕТ" АД

Н/П

Осигуряване на 

организиран транспорт 

за работници и 

служители на "БИОВЕТ" 

АД

14   57 641.74   57 641.74 Област: Пазарджик 

Oбщина: Пещера 4550 

Пещера ул. Петър Раков  

39

Община - 

Пещера
 1.Провеждане на процедура за избор на доставчици на 

услуга "Превоз на пътници" по определените 

дестинации и сключване на договори с избраните 

изпълнители.;2.Осигуряване на организиран транспорт 

за работниците и служителите до и от работното място 

;3.Популяризиране на проекта и резултатите от него

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0175-C0001 BG051PO001-2.2.03-0175 "Колев и Колев"  ООД

Н/П

Насърчаване на 

мобилността в Колев и 

Колев ООД

14   33 325.00   33 325.00 Област: София град 

Oбщина: Столична 1404 

София гр. София, район 

Възраждане, ул. Цар 

Самуил 72

Община - 

Септември
 Дейност 1: Сформиране на екипа по проекта и 

дейности, свързани с организацията и управлението 

;Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на 

изпълнители съгласно изискванията на ПМС № 69/2013 

г.;Дейност 3: Организиране и извършване на превоз на 

служителите 

;Дейност 4: Популяризиране на дейностите по проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0177-C0001 BG051PO001-2.2.03-0177 АНДИ-2000 ЕООД

Н/П

Висока трудова 

мобилност за устойчива 

заетост в АНДИ-2000 

ЕООД

15   141 248.87   141 248.87 Област: Пазарджик 

Oбщина: Пазарджик 

4400 Пазарджик ул. 

Градинарска 39, ет. 3

Област - 

Пазарджик
 Дейност № 1 „Сформиране на екип за изпълнение и 

цялостно администриране на проектните 

дейности“;Дейност № 2 „Избор на външни изпълнители 

по реда и  условията на ПМС № 69/2013 г.“ ;Дейност № 

3 „Изпълнение на програма за организиран транспорт до 

и от работното място на служителите на 

дружеството“;Дейност № 4 „Осигуряване на публичност 

и визуализация на проекта“

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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BG051PO001-2.2.03-0179-C0001 BG051PO001-2.2.03-0179 "ВРЗ-99" АД

Н/П

Предоставяне на 

организиран транспорт 

на заетите във "ВРЗ-99" 

АД от и до работното им 

място

15   77 232.19   77 232.19 Област: Пазарджик 

Oбщина: Септември 

4490 Септември ул. 

"Любен Каравелов" №2В

Община - 

Септември
 Управление, мониторинг и отчитане на проекта;Избор 

на доставчик на гориво на “Вагоноремонтен завод-99” 

АД за осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място за заетите в предприятието лица за 

период от 12 месеца;Доставка на гориво на 

“Вагоноремонтен завод-99” АД за осигуряване на 

организиран транспорт до и от работното място за 

заетите в предприятието лица за период от 12 

месеца;Информиране и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0181-C0001 BG051PO001-2.2.03-0181 "РЕАЛ - М" ЕООД

Н/П

Подобряване условията 

на труд на работното 

място в "РЕАЛ - М" 

ЕООД

12   79 094.97   79 094.97 Област: Пазарджик 

Oбщина: Пазарджик 

4400 Пазарджик ул. 

"Владислав" № 30

Община - 

Пазарджик
 Дейност 1. Подготовка за стартиране на 

проекта;Дейност 2. Провеждане на тръжни процедури за 

избор на изпълнители на външни услуги и доставчици и 

договаряне с изпълнителите ;Дейност 3. Осигуряване на 

организиран транспорт до и от работното място от 

работодателя за заетите в предприятието;Дейност 4. 

Визуализация и одит на проекта 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0182-C0001 BG051PO001-2.2.03-0182 "ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-

БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Н/П

Организиране на 

транспорта на заетите 

лица в "ПФБ ПРЕСО 

ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ" 

ЕООД

12   86 540.84   86 540.84 Област: Пазарджик 

Oбщина: Пазарджик 

4400 Пазарджик 

гр.Пазарджик, 

ул.Градинарска 

№43,ет.3,ап.7

Община - 

Септември
 Дейност 1. Подготовка за стартиране на 

проекта;Дейност 2. Провеждане на тръжни процедури за 

избор на изпълнители на външни услуги и доставчици и 

договаряне с изпълнителите ;Дейност 3. Осигуряване на 

организиран транспорт до и от работното място от 

работодателя за заетите в предприятието

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0183-C0001 BG051PO001-2.2.03-0183 "ММ МЕХАНИКС" ООД Насърчаване на 

географската 

мобилност за 

работещите в "ММ 

МЕХАНИКС" ООД

15   26 424.24   29 037.63 Област: Пазарджик 

Oбщина: Пазарджик 

4406 Драгор с. Драгор

Община - 

Пазарджик
 Дейност № 1: Сформиране управлениския екип на 

проекта. Организация и разпределение на задачите и 

отговорностите.;Дейност 2: Провеждане на процедура 

за избор на изпълнител съгласно ПМС № 69/2013 за 

доставка на гориво за ППС извършващи 

транспорта.;Дейност № 3: Осигуряване на организиран 

транспорт до и от работното място.;Дейност № 4: 

Провеждане на процедура за избор на изпълнител 

съгласно ПМС № 69/2013 за дейност „Визуализация” по 

проекта.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0188-C0001 BG051PO001-2.2.03-0188 "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД

Н/П

Повишаване на 

мотивацията на заетите 

в "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД 

чрез осигуряване на 

лесен и удобен 

транспорт до работното 

място

14   92 268.28   92 268.28 Област: Пловдив 

Oбщина: Пловдив 4000 

Пловдив р-н Южен
ул. БРАТЯ БЪКСТОН No 

86, ет. 1, ОФИС 3

Регион - Южен 

централен
 Дейност 1: Сформиране на екип, управление и 

отчетност на проекта;Дейност 2: Избор на доставчик на 

гориво;Дейност 3: Организация и осъществяване на 

вътрешно-фирмен транспорт;Дейност 4: Визуализация и 

популяризиране на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0189-C0001 BG051PO001-2.2.03-0189 "Асарел-Медет" АД

АСАРЕЛ - ТРАНС 

ООД

Географска мобилност 

на заетите лица в 

"Асарел-Медет" АД и 

"Асарел-Транс" ООД

15   386 279.56   386 279.56 Област: Пазарджик 

Oбщина: Панагюрище 

4500 Панагюрище 

площадка "Асарел"

Община - 

Панагюрище
 Дейност 1- Организация и управление ;Дейност2 - 

Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място за заетите лица в „Асарел-Медет” АД  

и „Асарел-Транс” ООД.;Дейност 3 - Разходи за дейности, 

свързани с осигуряване на публичност.;Дейност 4 - Одит 

на проекта.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0176-C0001 BG051PO001-2.2.03-0176 "АРТСТРОЙ ИНВЕСТ" 

ЕООД

Н/П

Повишаване на 

производителността и 

адаптивността на 

заетите в "АРТСТРОЙ 

ИНВЕСТ" ЕООД чрез 

осигуряване на 

организиран транспорт 

от и до работното място

12   48 732.33   48 732.33 Област: Пазарджик 

Oбщина: Пазарджик 

4400 Пазарджик ул. 

"Петко Машев" № 9, ет. 

3, офис 16

Община - 

Пазарджик
 Дейност 1 : Осигуряване на организиран транспорт до и 

от работното място от работодателя за заетите в 

съответното предприятие лица за период до 12 

месеца;Дейност 2 : Управление на проекта;Дейност 3 : 

Организация и осъществяване на дейностите по 

информиране и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0165-C0001 BG051PO001-2.2.03-0165 "ТЕМПЕКС" ЕООД

Н/П

Транспорт до работа в 

"ТЕМПЕКС" ЕООД
14   23 660.89   23 660.89 Област: Пловдив 

Oбщина: Пловдив 4000 

Пловдив ул. "Кукленско 

шосе" № 52

Община - 

Пловдив
 Дейност 1. Сформиране на екип по управление на 

проекта и извършване на самото управление;Дейност 2. 

Провеждане на процедури за избор на изпълните по 

 ПМС 69/2013 г.;Наименование на дейността: Дейност 3. 

Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място.;Дейност 4. Осъществяване на мерки 

за публичност и информираност.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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BG051PO001-2.2.03-0163-C0001 BG051PO001-2.2.03-0163 "ДИМИТЪР МАДЖАРОВ-

2" ЕООД

Н/П

Организиран транспорт 

на заети лица в 

"ДИМИТЪР МАДЖАРОВ-

2" ЕООД

15   127 115.50   127 115.50 Област: Пловдив 

Oбщина: Пловдив 4000 

Пловдив гр. Пловдив, 

ул."Ильо войвода" 3

Област - 

Пловдив
 Дейност 1: Организация, управление и отчитане на 

проекта;Дейност 2: Избор на изпълнители в 

съответствие с ПМС № 69/2013 г.;Дейност 3: Превоз на 

пътници, заети лица в «Предприятие за  

млекопреработка» гр. Стамболийски и „Предприятие за 

месопреработка” гр. Пловдив  ;Дейност 4: Публичност и 

визуализация на проекта;Дейност 5: Одит на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0161-C0001 BG051PO001-2.2.03-0161 "Фригопан" ООД

Н/П

Транспорт до работа 

във "Фригопан" ООД
15   29 899.76   29 899.76 Област: Пловдив 

Oбщина: Марица 4204 

Царацово с.Царацово, 

област Пловдив, община 

Марица

Община - 

Пловдив
 Дейност 1. Сформиране на екип по управление на 

проекта и извършване на самото управление;Дейност 2. 

Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място.;Дейност 3. Провеждане на процедури 

за избор на изпълните по ПМС 69/2013 г.;Дейност 4. 

Осъществяване на мерки за публичност и 

информираност.

BG051PO001-2.2.03-0142-C0001 BG051PO001-2.2.03-0142 Прокс - 2 ООД

Н/П

Транспорт до работата 

в Прокс - 2 ООД
15   21 711.63   21 711.63 Област: Пловдив 

Oбщина: Родопи 4112 

Крумово местност Баш 

Кайнак 19 А

Община - 

Родопи
 1. Сформиране на екип по управление на проекта и 

извършване на самото управление;2. Провеждане на 

процедури за избор на изпълните по ПМС 69/2013г.;3. 

Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място.;4. Осъществяване на мерки за 

публичност и информираност.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0156-C0001 BG051PO001-2.2.03-0156 М ЕНД ТСС ЕООД Организиран превоз на 

служители от/до 

работната база на М 

ЕНД ТСС ЕООД в град 

13   24 476.76   24 476.76 Област: Пловдив 

Oбщина: Стамболийски 

4210 Стамболийски ул. 

Тракия 31 А

Регион - Южен 

централен
 Дейност 1 - Избор на превозвач за специализиран 

превоз по маршрут ПАЗАРДЖИК-СТАМБОЛИЙСКИ и 

обратно;Дейност 2- Специализиран превоз I-во 

тримес.;Дейност 3- Специализиран превоз II-ро 

Н/П

ЕНД ТСС ЕООД в град 

Стамбилийски
Тракия 31 А тримес.;Дейност 3- Специализиран превоз II-ро 

тримес.;Дейност 4- Специализиран превоз III-то 

тримес.;Дейност 5- Специализиран превоз IV-то 

тримес.;Дейност 6- Изработка на рекламни материали, 

табела и платени статии за информираност и 

публичност по ОП РЧР;Дейност 7 – Организация и 

управление на дейностите по проекта 

BG051PO001-2.2.03-0155-C0001 BG051PO001-2.2.03-0155 "МАКСКОМ" ЕООД

Н/П

Териториална 

мобилност за 

служители на 

"МАКСКОМ" ЕООД

15   112 358.21   112 358.21 Област: Пловдив 

Oбщина: Марица 4204 

Царацово с. Царацово 

4204

ул. Голямоконарско 

шосе No 1

Община - 

Марица
 Дейност 1:Организация и управление;Дейност № 2: 

Провеждане на тръжна процедура за избор на 

доставчици
;Дейност 3:

Превоз заети лица
;Дейност №4: 

Дейности по информиране и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0154-C0001 BG051PO001-2.2.03-0154 Либхер-Хаусгерете 

Марица ЕООД

Н/П

Подпомагане на 

териториалната 

мобилност на заети 

лица в Либхер-

Хаусгерете Марица 

ЕООД в Пловдивска 

област

15   237 199.10   237 199.10 Регион - Южен 

централен
 Дейност №1:

Организация и управление
;Дейност № 2: 

Провеждане на тръжна процедура за избор на 

доставчици 

;Дейност № 3: 

Предоставяне на организиран транспорт на 1 200 заети 

лица от Либхер България  

;Дейност №4: 

Дейности по информиране и публичност
;Дейност № 5: 

Одит на проекта 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0153-C0001 BG051PO001-2.2.03-0153 „Бар” ЕООД

Н/П

Доставяне на социална 

услуга "организиран 

транспорт" на 

служителите в „Бар” 

ЕООД

14   36 370.33   36 370.33 Област: Варна Oбщина: 

Варна 9000 Варна Гр. 

Варна, бул. „Цар 

Освободител” 25

Община - 

Пловдив
 Организация и управление на проекта;Подготовка и 

провеждане на процедури за избор на 

изпълнители;Осигуряване на информиране и 

публичност на проекта.;Осигуряване на организиран 

транспорт до и от работното място за служителите на  

„БАР” ЕООД

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0151-C0001 BG051PO001-2.2.03-0151 "ЗАПРЯНОВИ-03" ООД

Н/П

Транспортиране на 

работниците и 

служителите от фирма 

"ЗАПРЯНОВИ-03" ООД

15   196 656.10   196 656.10 Област: Пловдив 

Oбщина: Асеновград 

4230 Асеновград гр. 

Асеновград, ул. Васил 

Левски № 5, ет.2, ап.5

Община - 

Асеновград
 Дейност 1. Сформиране на екип по управление на 

проекта и извършване на самото управление;Дейност 2. 

Провеждане на процедури за избор на изпълните по 

ПМС 69/2013 г.;Дейност 3. Осъществяване на мерки за 

публичност и информираност.;Дейност 4. Осигуряване 

на организиран транспорт до и от работното място.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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BG051PO001-2.2.03-0149-C0001 BG051PO001-2.2.03-0149 "ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ" 

ЕООД

Н/П

Осигуряване на 

организиран транспорт 

до и от работното място 

за заетите в "ДЗОБЕЛЕ 

БЪЛГАРИЯ" ЕООД

15   385 671.00   385 671.00 Област: Пловдив 

Oбщина: Раковски 4142 

Стряма област Пловдив, 

с. Стряма"

Община - 

Раковски
 1. Управление, мониторинг и отчитане на проекта;2. 

Избор на изпълнител за доставка на гориво за 

осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място от фирма „Дзобеле България” ЕООД за 

заетите в предприятието лица за период от 12 месеца.

;3. Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място от фирма „Дзобеле България” ЕООД за 

заетите в предприятието лица за период от 12 

месеца.;4. Информиране и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0147-C0001 BG051PO001-2.2.03-0147 ЕЛИСТА ООД

Н/П

Транспорт за 

служителите в ЕЛИСТА 

ООД

14   45 752.78   45 752.78 Област: Пловдив 

Oбщина: Пловдив 4000 

Пловдив район Северен, 

п.код 4003, ул."ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ" 56, ет. 3, ап. 11

Община - 

Родопи
 Дейност 1. Сформиране на екип по управление на 

проекта и извършване на самото управление;Дейност 2. 

Провеждане на процедури за избор на изпълните по 

ПМС 69/2013 г.;Дейност 3. Осъществяване на мерки за 

публичност и информираност.;Дейност 4. Осигуряване 

на организиран транспорт до и от работното място.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0146-C0001 BG051PO001-2.2.03-0146 Магна Пауъртрейн 

Пловдив

Н/П

Осигуряване на 

социални придобивки за 

заетите в ИКСЕТИК 

ПЛОВДИВ EOOД под 

формата на 

организиран превоз до 

работното място

15   180 454.10   180 454.10 Област: Пловдив 

Oбщина: Раковски 4142 

Стряма р-н 

ИНДУСТРИАЛНА 

ЗОНА"РАКОВСКИ"-

ЗАВОД МАГНА ПАУЪРТ

Община - 

Раковски
 Дейност 1: Мобилизация на ресурсите;Дейност 2: 

Управление на проекта;Дейност 3: Подготовка на 

тръжни документи и провеждане на процедура за избор 

на изпълнител;Дейност 4: Сключване на договор за 

превоз;Дейност 5: Превоз на пътници;Дейност 6: 

Публичност и разпространение на информация

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0144-C0001 BG051PO001-2.2.03-0144 БРИЛЯНТ АД Да бъдем мобилни с 15   136 917.44   136 917.44 Област: Пловдив Регион - Южен  1. Сформиране на Организационно-управленски  Брой лица, ползвали преференции за транспорт до BG051PO001-2.2.03-0144-C0001 BG051PO001-2.2.03-0144 БРИЛЯНТ АД

Н/П

Да бъдем мобилни с 

БРИЛЯНТ АД и 

Европейски социален 

фонд  

15   136 917.44   136 917.44 Област: Пловдив 

Oбщина: Пловдив 4004 

Пловдив ул. Цар Борис 

3, обединител 40

Регион - Южен 

централен
 1. Сформиране на Организационно-управленски 

съвет;2. Провеждане на процедура по открит избор на 

изпълнител, съгласно ПМС 69/2013 г. който да извършва 

организирания транспорт на персонала на „Брилянт” АД 

с работно място в гр. Пловдив.;3. Провеждане на 

процедура по открит избор на изпълнител, съгласно 

ПМС 69/2013 г. който да извършва организирания 

транспорт на персонала на „Брилянт” АД с работно 

място в гр. Асеновград.;4. Провеждане на процедура по 

открит избор на изпълнител, съгласно ПМС 69/2013 г. 
който да извършва организирания транспорт на 

персонала на „Брилянт” АД с работно място в с. 

Чакаларово.;5. Осъществяване на организирания 

транспорт на персонала на „Брилянт” АД;6. Осигуряване 

на публичност и визуализация на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0141-C0001 BG051PO001-2.2.03-0141 "Тед - Бед" ЕАД

Н/П

По-добри условия на 

труд за по-висока 

мотивация на 

служителите в "Тед - 

Бед" ЕАД

15   40 335.35   40 335.35 Област: Пловдив 

Oбщина: Пловдив 4000 

Пловдив гр. Пловдив, 

бул. "6-ти септември" 

№222 А 

Област - 

Пловдив
 Дейност № 1 „Сформиране на екип за изпълнение и 

цялостно администриране на проектните 

дейности“;Дейност № 2 „Избор на външни изпълнители 

по реда и  условията на ПМС 69/2013 г.“ ;Дейност № 3 

„Изпълнение на програма за организиран транспорт до и 

от работното място на служителите на 

дружеството“;Дейност № 4 „Осигуряване на публичност 

и визуализация на проекта“

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0139-C0001 BG051PO001-2.2.03-0139 ДЪГА - ЦА ЕООД

Н/П

Повишаване 

мобилността на заетите 

в ДЪГА - ЦА ЕООД

14   29 327.76   29 327.76 Област: Пловдив 

Oбщина: Карлово 4300 

Карлово ул. Парчевич 52

Община - 

Карлово
 Дейност 1 – Организация и управление на проекта, 

вътрешен контрол на изпълнението.;Дейност 2 – Избор 

на изпълнители в съответствие с ПМС № 69/2013 

г.;Дейност 3 – Осигуряване на публичност за 

проекта;Дейност 4 – Превоз на 46 работещи в „Дъга-ЦА” 

ЕООД до и от работното място

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0137-C0001 BG051PO001-2.2.03-0137 Винпром Пещера АД

Н/П

"ВИНПРОМ  ПЕЩЕРА" 

АД на път
15   111 042.23   111 042.23 Област: Пловдив 

Oбщина: Пловдив 4003 

Пловдив район Северен, 

бул. Дунав № 5

Регион - Южен 

централен
  Дейност 1 Осигуряване на организиран транспорт до и 

от работното място за заетите лица в „Винпром Пещера“ 

 АД.;?Дейност 2 Организация и управление на проекта, 

вътрешен контрол на изпълнението на проектните 

дейности.Избор на външни изпълнители за дейностите, 

които ще бъдат възлагани по реда на Постановление на 

Министерски съвет 69/2013 г. и последващите му 

 из;?Дейност 3 Осигуряване на информиране и 

публичност на  проектните дейности.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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BG051PO001-2.2.03-0136-C0001 BG051PO001-2.2.03-0136 ЛУНАТОНЕ - БГ ООД

Н/П

Осигуряване на 

организиран транспорт 

на служителите на 

ЛУНАТОНЕ - БГ ООД

15   46 647.60   46 647.60 Област: Пловдив 

Oбщина: Раковски 4142 

Стряма ИНДУСТРИАЛНА 

ЗОНА

Община - 

Раковски
 Дейност 1: Организация и управление
;Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на 

изпълнители
;Дейност 3: Превоз на пътници
;Дейност 4: Мерки за информиране и публичност
;Дейност 5: Изготвяне на технически и финансови 

доклади

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0135-C0001 BG051PO001-2.2.03-0135 „Шнайдер Електрик 

България” ЕООД
Н/П

Дестинация Шнайдер 15   314 865.85   642 583.36 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София Младост 4, 

Бизнес парк София, 

сграда 10, ет. 1

Регион - Южен 

централен
 1.Организация на проекта и провеждане на процедури 

за избор на изпълнители;2. Организиране на транспорт 

за работниците и служителите ;3.Публичност и 

информираност по проекта;4.Одит

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0134-C0001 BG051PO001-2.2.03-0134 "СКФ БЕРИНГС 

БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Н/П

Географска мобилност 

на заетите лица в "СКФ 

БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ" 

ЕАД

12   302 716.00   302 716.00 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София бул."Цар 

Освободител" №10

Област - 

Пловдив
 1. Организация и управление ;2. Осигуряване на 

организиран транспорт до и от работното място за 

заетите в предприятието лица за период от 12 

месеца.;3. Разходи за дейности, свързани с осигуряване 

на публичност ;4. Разходи за одит на изпълнението на 

проекта 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0129-C0001 BG051PO001-2.2.03-0129 "ГОТМАР" ЕООД

Н/П

Транспорт от и до 

работното място за 

заетите лица в 

"ГОТМАР" ЕООД

15   207 406.36   207 406.36 Област: Пловдив 

Oбщина: Съединение 

4190 Съединение ул. 

Шипка,3

Община - 

Съединение
 Дейност 1: Организация, управление и отчитане на 

проекта, вътрешен контрол на изпълнението ;Дейност 2: 

Осигуряване на публичност и визуализация на 

проекта;;Дейност 3: Избор на изпълнител/доставчик на  

гориво по реда на ПМС№ 69/2013 г. и последващите му 

изменения;Дейност 4: Превоз на пътници(заети лица) в 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

изменения;Дейност 4: Превоз на пътници(заети лица) в 

«ГОТМАР» ЕООД от и до работното място. ;Дейност 5: 

Одит на проекта
BG051PO001-2.2.03-0126-C0001 BG051PO001-2.2.03-0126 "Нова Трейд" ЕООД

Н/П

Организиран транспорт 

на заети лица в "Нова 

Трейд" ЕООД

15   154 457.20   154 457.20 Област: Пловдив 

Oбщина: Съединение 

4190 Съединение ул. 

Шипка, 3

Община - 

Съединение
 Дейност 1: Сформиране на екип за организация и 

отчитане на проекта. Добро управление;Дейност 2: 

Избор на изпълнител/доставчик на гориво, по реда на 

ПМС№ 69/2013 г. и последващите му 

изменения;Дейност 3: Превоз на заети лица в „НОВА 

ТРЕЙД” ЕООД от и до работното място ;Дейност 4: 

Осигуряване на публичност и визуализация на 

проекта;Дейност 5: Одит на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0167-C0001 BG051PO001-2.2.03-0167 МОДА-ШПОРТ ЕООД

Н/П

Подобряване 

качеството на живот с 

МОДА-ШПОРТ ЕООД

15   167 820.76   167 820.76 Област: Смолян 

Oбщина: Мадан 4955 

Равнища ул. Бошнацка 

хвойна 81

Община - 

Мадан
 Дейност 1: Сформиране на Управленския екип 

(Ръководител, Координатор, Счетоводител) на проекта. 

Организация и разпределение на задачите и 

отговорностите.;Дейност 2: Провеждане на процедури 

за избор на изпълнител съгласно ПМС 69/2013;;Дейност 

3: Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място.;Дейност 4: Провеждане на визуална 

идентификация на проекта, за информиране и 

публичност.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0168-C0001 BG051PO001-2.2.03-0168 БАПА-СПОРТ EOOД

Н/П

Пътуваме заедно до и 

от БАПА-СПОРТ EOOД
14   21 246.60   21 246.60 Област: Смолян 

Oбщина: Рудозем 4960 

Рудозем СТЕФАН 

СТАМБОЛОВ 8

Община - 

Рудозем
 Дейност 1. Сформиране на екип по управление на 

проекта и извършване на самото управление;Дейност 2. 

Провеждане на процедури за избор на изпълните по 

ПМС 69/2013 г.;Дейност 3. Осигуряване на организиран 

транспорт до и от работното място.;Дейност 4. 

Осъществяване на мерки за публичност и 

информираност.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0170-C0001 BG051PO001-2.2.03-0170 "БУЛФОРЕСТ-2006" АД

Н/П

Насърчаване на 

териториалната 

мобилност - На път

15   50 728.00   50 728.00 Област: Смолян 

Oбщина: Смолян 4700 

Смолян гр. Смолян 4700

бул. България No 24, 

Корпус Б, ет 4, офис 510-

511

Община - 

Смолян
 Дейност 1: Окончателно сформиране на управленския 

екип (ръководител, координатори и т. н.) на Проекта и 

ясно разпределение на задачите и отговорностите в 

този екип;Дейност 2: Подготовка и провеждане на 

тръжни  процедури за избор на изпълнител по ПМС 

69/2013 г.;Дейност 3: Организация и осъществяване на 

дейностите по информиране и публичност;Дейност 4:  

Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0096-C0001 BG051PO001-2.2.03-0096 "АХИНОРА" АД

Н/П

Транспортно осигурени 15   42 946.00   42 946.00 Област: Разград 

Oбщина: Исперих 7400 

Исперих гр. Исперих 

7400

ул. АХИНОРА No 3

Община - 

Исперих
 1. Организация и управление на проекта;2. Осигуряване 

на организиран транспорт за служителите на фирма 

Ахинора;3. Осигуряване на публичност на дейностите по 

проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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BG051PO001-2.2.03-0097-C0001 BG051PO001-2.2.03-0097 ДОБРЕВ-Н ООД

Н/П

Служебен транспорт 13   23 395.28   23 395.28 Област: Разград 

Oбщина: Цар Калоян 

7274 Езерче ул. 

Освобождение 2

Община - Цар 

Калоян
   1.Информиране и публичност;2.Избор на изпълнител - 

 доставчик на горива;3.Осигуряване на организиран 

 транспорт;4.Вътрешен мониторинг;5.Приключване и 

отчитане на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0099-C0001 BG051PO001-2.2.03-0099 "ПЪТПЕРФЕКТ - Т" ЕАД

Н/П

Транспорт до работното 

място - социална 

придобивка на 

европейско ниво в 

"ПЪТПЕРФЕКТ - Т" ЕАД

14   47 952.12   47 952.12 Област: Силистра 

Oбщина: Силистра 7500 

Силистра ул. "Шар 

планина" № 75

Община - 

Силистра
 Дейност 1: Управление и координиране на дейностите 

по проекта;Дейност 2: Подготовка на тръжната 

документация и провеждане на процедурите за избор на 

доставчик в съответствие с правилата на ПМС 

№69/2013;Дейност 3: Визуализация и публичност на 

проекта;Дейност 4: Организиран транспорт до 

работното място;Дейност 5: Одит на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0102-C0001 BG051PO001-2.2.03-0102 "Пътинженерингстрой - Т" 

ЕАД

Н/П

Насърчаване на 

мобилността на 

служителите в 

"Пътинженерингстрой - 

Т" ЕАД

14   216 687.80   216 687.80 Област: Търговище 

Oбщина: Търговище 

7700 Търговище ул. 

Трети март 40

Община - 

Търговище
 Дейност 1: Управление и координиране на дейностите 

по проекта;Дейност 2: Подготовка на тръжната 

документация и провеждане на процедурите за избор на 

доставчик в съответствие с правилата на ПМС № 

69/2013;Дейност 3: Визуализация и публичност на 

проекта;Дейност 4: Организиран транспорт до 

работното място;Дейност 5: Одит на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0104-C0001 BG051PO001-2.2.03-0104 ET АГРОТРОН-М - 

МЕЛИХА ИСМАИЛ

Н/П

Насърчаване на 

териториалната 

мобилност на 

работната сила ET 

АГРОТРОН-М - 

12   27 167.15   27 167.15 Област: Търговище 

Oбщина: Търговище 

7700 Търговище 

Промишлена зона

Община - 

Търговище
 Дейност 1- Организация и управление на проекта;2. 

Провеждане на процедури за избор на изпълнители на 

дейностите по проекта;3. Осигуряване на организиран 

транспорт до и от работното място.;4 Осигуряване на 

информация и публичност;5. Текущ мониторинг и 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

АГРОТРОН-М - 

МЕЛИХА ИСМАИЛ
информация и публичност;5. Текущ мониторинг и 

отчитане на дейностите по проекта
BG051PO001-2.2.03-0109-C0001 BG051PO001-2.2.03-0109 КОРЕКТА ЕООД

Н/П

Мобилността на 

работната сила в 

КОРЕКТА ЕООД - 

фактор за развитието 

на човешките ресурси 

13   52 992.15   52 992.15 Област: Русе Oбщина: 

Русе 7000 Русе 

ул.РАКОВСКА 19, бл. 

Ивайло-Свобода, ет. 4

Община - Русе  Дейност1 Извършване  на подготвителни процедури за 

стартиране на проекта 

;Дейност 2 Управление на проекта  

;Дейност 3 Информация и публичност   

;Дейност 4 Реализиране  на проекта на КОРЕКТА ЕООД -

мобилността на служителите на фирмата  

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0110-C0001 BG051PO001-2.2.03-0110 Каолин АД

Н/П

Осигуряване на 

служебен транспорт на 

персонала на Каолин 

АД от мястото на 

живеене до мястото на 

работа и обратно

15   108 458.13   108 458.13 Област: Русе Oбщина: 

Ветово 7038 Сеново ул. 

Дъбрава 8

Страна - 

България
 1. Организационни дейности по стартиране на проекта 

;2. Провеждане на тръжна процедура за избор на 

външен доставчик на транспортни услуги ;3. Изпълнение 

на дейността по осигуряване на организиран транспорт 

от външен изпълнител до и от работното място на заети 

в Дружеството лица;4. Заключителен етап по 

финализиране на дейностите по проекта;5. Управление 

и мониторинг на проекта, промоционални дейности 

(хоризонтална дейност)

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0115-C0001 BG051PO001-2.2.03-0115 "Аристон-С" ООД

Н/П

Повишена мобилност и 

гъвкава трудова заетост 

във фирма "Аристон-С" 

ООД

15   97 545.78   97 545.78 Област: Русе Oбщина: 

Русе 7000 Русе Русе, 

бул. "Липник" No.121

Община - Русе  Дейност1

Управление на проекта 

;Дейност №2

Подготовка и провеждане на тръжни процедури за 

реализиране на проектните дейности. 

;Дейност№3

Реализиране на услугата по мобилност на работната 

сила 

;Дейност №4

Информация и публичност по проекта 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0116-C0001 BG051PO001-2.2.03-0116 "Нова линия"ЕООД

Н/П

Насърчаване на 

заетостта и 

съвместяването  на 

професионалния и 

личния живот на 

пътуващите работници 

от "Нова линия"ЕООД

15   42 000.57   42 000.57 Област: Русе Oбщина: 

Русе 7000 Русе бул. 

Трети март 20

Община - Русе  Дейност 1. Управление на проекта;Дейност 2. 

Провеждане на процедури за възлагане на доставки на 

материали и услуги на изпълнители по ПМС 

№69/2013;Дейност 3. Транспортиране на заети лица от 

фирмата „НОВА ЛИНИЯ”ЕООД ;Дейност 4. 

Информиране и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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BG051PO001-2.2.03-0118-C0001 BG051PO001-2.2.03-0118 "Артемида Моделс Русе" 

ООД

Н/П

Съхраняване на 

заетостта чрез 

насърчаване на 

мобилността на наетите 

във фирма Артемида 

Моделс Русе" ООД

15   68 932.95   68 932.95 Област: Русе Oбщина: 

Русе 7058 Мартен ул. 

Св. Св. Кирил и Методий 

64а

Община - Русе  Дейност 1. Управление на проекта;Дейност 2. 

Организиране и провеждане на процедури за избор на 

изпълнител за предоставяне на услуги по условията на 

ПМС №69/2013 г.;Дейност 3. Осигуряване на 

организиран транспорт от фирма „АРТЕМИДА МОДЕЛС 

РУСЕ” ООД за 31 заети лица, които пътуват ежедневно 

от и до работното си място и нямат възможност да 

ползват обществен транспорт.;Дейност 4. Публичност и 

визуализация

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0119-C0001 BG051PO001-2.2.03-0119 А.Л.ФИЛТЪР ООД

Н/П

Осигуряване на 

организиран транспорт 

за работещите в 

А.Л.ФИЛТЪР ООД

14   63 653.80   63 653.80 Област: Русе Oбщина: 

Русе 7000 Русе бул. 

Христо Ботев

Област - Русе  1. Организационни дейности по стартиране на проекта 

;2. Провеждане на процедура за избор на изпълнител за 

осигуряване на организиран транспорт на работници;3. 

Осъществяване на организиран превоз на работници и 

служители от и до работното място;4. Публичност;5. 

Управление, мониторинг и отчетност на проектните 

дейности

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0120-C0001 BG051PO001-2.2.03-0120 ЕТ "МАГИК-МАГДАЛЕНА 

СТОЯНОВА"

Н/П

Път към устойчива 

заетост в ЕТ "МАГИК-

МАГДАЛЕНА 

СТОЯНОВА"

13   53 269.00   53 269.00 Област: Русе Oбщина: 

Русе 7012 Русе ул. 

"Дондуков-Корсаков"42

Регион - 

Северен 

централен

 Дейност 1. Организация и управление на 

проекта.;Дейност 2. Избор на изпълнител за 

осигуряване на транспорт до и от работното място на 17 

заети в ЕТ “МАГИК – МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА“.;Дейност 

3. Осигуряване на транспорт до и от работното място на 

17 заети в ЕТ “МАГИК – МАГДАЛЕНА 

СТОЯНОВА“.;Дейност 4. Информиране и публичност.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0121-C0001 BG051PO001-2.2.03-0121 РИК ООД РИК ООД на път 13   42 346.80   42 346.80 Област: Русе Oбщина: Област - Русе  Дейност 1. Организация и управление на  Брой лица, ползвали преференции за транспорт до BG051PO001-2.2.03-0121-C0001 BG051PO001-2.2.03-0121 РИК ООД

Н/П

РИК ООД на път 13   42 346.80   42 346.80 Област: Русе Oбщина: 

Русе 7000 Русе ул. 

Доростол 81, бл. Росица, 

вх. Б, ет.2

Област - Русе  Дейност 1. Организация и управление на 

проекта.;Дейност 2. Избор на доставчик на гориво за 

осигуряване на транспорт до и от работното място на 14 

заети в РИК ООД.;Дейност 3. Осигуряване на транспорт 

до и от работното място на 14 заети в РИК 

ООД.;Дейност 4. Информиране и публичност.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0122-C0001 BG051PO001-2.2.03-0122 КАРИНА-РУСЕ ООД

Н/П

Работниците от 

КАРИНА-РУСЕ ООД 

мобилни и сигурни на 

работното си място

15   164 320.02   164 320.02 Област: Русе Oбщина: 

Русе 7000 Русе ХРИСТО 

БОТЕВ 5

Община - Русе  Дейност 1: Организация и управление на 

проекта;Дейност 2: Осигуряване на организиран 

транспорт от работодателя;Дейност 3: Публичност и 

визуализация;Дейност 4: Мониторинг и контрол

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0108-C0001 BG051PO001-2.2.03-0108 "ЖОКЕЙ" ООД

МД ИМПЕКС ООД

Към устойчива заетост, 

чрез повишена 

мобилност на 

работната сила в 

ЖОКЕЙ ООД и МД 

ИМПЕКС ООД

13   47 129.47   47 129.47 Област: Русе Oбщина: 

Две могили 7150 Две 

могили ул.”Орлова Чука 

”№6

Община - Две 

могили
 1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури за 

реализиране на проектните дейности. ;2. Осигуряване 

на мобилност на работници и служители от фирма 

„Жокей” ООД гр. Две могили и МД Импекс ООД;3. 

Информация  и публичност  по проекта ;4. Организация, 

управление и мониторинг на проекта. Избор на 

изпълнители.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0112-C0001 BG051PO001-2.2.03-0112 "МОНТЮПЕ" ЕООД

Н/П

Надграждане на общата 

фирмена политика в 

областта на социалните 

дейности в "МОНТЮПЕ" 

ЕООД, чрез 

подобряване на 

човешкия капитал и 

постигане на 

определени нива на 

заетост

12   39 292.27   39 292.27 Област: Русе Oбщина: 

Русе 7000 Русе гр. Русе 

7000, ж.к. Източна 

промишлена зона, Индус

Община - Русе  1. Осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място:

Под-дейност 1: маршрут „гр. Мартен – завод Монтюпе – 

гр. Мартен”

Под-дейност 2: маршрут „ с. Николово – завод Монтюпе - 

с. Николово”

;2. Информиране и публичност;3. Управление на 

проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0125-C0001 BG051PO001-2.2.03-0125 „Топ Ман” ЕООД

Н/П

„Топ Ман” ЕООД в 

подкрепа на 

териториалната 

мобилност

15   204 808.49   324 012.80 Област: Русе Oбщина: 

Русе 7000 Русе Гр.Русе, 

бул.”Трети март”№15

Регион - 

Северен 

централен

 Подготовка на дейност 1  - Предварителна 

дейности;Изпълнение на дейност 1 - Предварителна 

дейности;Подготовка на дейност 2 - Доставка на 

дизелово гориво;Изпълнение на дейност 2  - Доставка 

на дизелово гориво;Подготовка на дейност 3 - 

Визуализационни материали;Изпълнение на дейност 3 - 

Визуализационни материали;Подготовка на дейност 4 - 

Превоз на служители;Изпълнение на дейност 4 - Превоз 

на служители;Подготовка на дейност 5 - Одит на 

проекта;Изпълнение на дейност 5 - Одит на 

проекта;Подготовка на дейност 6 – 

Отчитане;Изпълнение на дейност 6 - Отчитане

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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BG051PO001-2.2.03-0190-C0001 BG051PO001-2.2.03-0190 ОМЕГА-ТЕКСТИЛ ООД

Н/П

Нассърчаване 

териториалната 

мобилност на 

работната сила на 

фирма ОМЕГА-

ТЕКСТИЛ ООД

15   35 859.20   35 859.20 Област: Благоевград 

Oбщина: Петрич 2850 

Петрич  ул. РОКФЕЛЕР - 

ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 1

Община - 

Петрич
 1. Сформиране екип на проекта;2. Избор на изпълнител 

и сключване на договор за осъществяване  превоз на 

работници и служители;3. Наименование на дейността: 

 Осъществяване превоз на работници и служители на 

предприятието до месторабота и обратно.;4. 

Визуализация и популяризиране на проекта;5. 

Организация, управление и отчитане на проекта 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място

BG051PO001-2.2.03-0192-C0001 BG051PO001-2.2.03-0192 Маркус Къмпани ЕООД

Н/П

Оптимизиране грижата 

за работещите чрез 

осигуряване на 

безплатен служебен 

транспорт

15   52 730.77   52 730.77 Област: Благоевград 

Oбщина: Гоце Делчев 

2900 Гоце Делчев ул. 

"Панаирски ливади" 

продължение

Област - 

Благоевград
 Дейност № 1 „Сформиране на екип за изпълнение и 

цялостно администриране на проектните 

дейности“;Дейност № 2 „Избор на външни изпълнители 

по реда и  условията на ПМС 69 от 2013 г.“ ;Дейност № 

3 „Изпълнение на програма за организиран транспорт до 

и от работното място на служителите на 

дружеството“;Дейност № 4 „Осигуряване на публичност 

и визуализация на проекта“

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0193-C0001 BG051PO001-2.2.03-0193 "ВЕКО - 2010 В" ООД

Н/П

СКОРОСТ - 

Систематично и 

компетентно 

обслужване на 

работещите чрез 

осигуряване на 

служебен транспорт

15   45 467.87   45 467.87 Област: Благоевград 

Oбщина: Гоце Делчев 

2900 Гоце Делчев ул. 

"Христо Силянов" Х1

Област - 

Благоевград
 Дейност № 1 „Сформиране на екип за изпълнение на 

проектните дейности. Управление, координация, 

мониторинг и отчитане на проекта“;Дейност № 2 „Избор 

на външни изпълнители по реда и  условията на ПМС 69 

от 2013 г.“ ;Дейност № 3 „Изпълнение на програма за 

организиран транспорт до и от работното място на 

служителите на дружеството“;Дейност № 4 

„Осигуряване на публичност и визуализация на проекта“

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

„Осигуряване на публичност и визуализация на проекта“

BG051PO001-2.2.03-0194-C0001 BG051PO001-2.2.03-0194 КРИСТЪЛ БАНСКО 

МЕНИДЖМЪНТ ООД

Н/П

Предоставяне на 

транспорт, съобразен с 

работното време и 

местоживеене на 

работещите в КРИСТЪЛ 

БАНСКО 

МЕНИДЖМЪНТ ООД

13   21 413.36   21 413.36 Област: Благоевград 

Oбщина: Банско 2770 

Банско м. Асаница, 

комплекс "Кристъл 

Апартмънтс"

Област - 

Благоевград
 Дейност 1: Оперативна дейност - сформиране на 

проектен екип,– документиране, осчетоводяване и 

докладване.;Дейност 2: Осигуряване на собствен 

организиран транспорт до и от работното място от 

работодателя за заетите в съответното предприятие 

лица за период от 12 месеца на територията на 

Общините Банско, Разлог и Белица.;Дейност 3: 

Провеждане на информационна кампания за 

информиране и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0195-C0001 BG051PO001-2.2.03-0195 АЛ-МАКС ООД

Н/П

Предоставяне на 

транспорт съобразен с 

работното време и 

местоживеене на 

работещите в АЛ-МАКС 

ООД

13   37 139.94   37 139.94 Област: Благоевград 

Oбщина: Благоевград 

2700 Благоевград ул. 

ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 

43, вх. А, ет. 2, ап. 2

Община - 

Благоевград
 1. Оперативна дейност - сформиране на проектен 

екип,– документиране, осчетоводяване и докладване.;2. 

Осигуряване на собствен организиран транспорт до и от 

работното място от работодателя за заетите в 

съответното предприятие лица за период от 12 месеца 

на територията на Община Благоевград.;3. Провеждане 

на информационна кампания за информиране и 

публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0197-C0001 BG051PO001-2.2.03-0197 „ПИРИН – ТЕКС 

Продакшън” ЕООД
Н/П

На път с „ПИРИН – 

ТЕКС Продакшън” 

ЕООД

12   280 240.56   742 752.60 Област: Благоевград 

Oбщина: Гоце Делчев 

2900 Гоце Делчев ул. 

„Драма” №50

Област - 

Благоевград
   1.Организация и управление;2.Осигуряване на 

организиран транспорт до и от работното място на 

служителите в “Пирин текс продакшън” ЕООД за период 

 от 11 месеца;3.Публичност и визуализация

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0200-C0001 BG051PO001-2.2.03-0200 "ТРИАДА ТРАНСПОРТ И 

ЛОГИСТИК" ЕООД

Н/П

Мобилност за устойчива 

заетост на работещите 

в "ТРИАДА ТРАНСПОРТ 

И ЛОГИСТИК" ЕООД

14   22 574.76   22 574.76 Област: Благоевград 

Oбщина: Разлог 2760 

Разлог ул. Христо Ботев 

102

Община - 

Разлог
 Дейност 1. Организация и управление на дейностите по 

проекта.;Дейност 2. Информиране и публичност на 

проекта и приноса на схемата за БФП „На път“, ОП 

„РЧР“ и ЕСФ.;Дейност 3. Осигуряване на постоянен 

служебен превоз на работещите в „Триада Транспорт и 

Логистик“ ЕООД  живеещи извън гр. Разлог.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0201-C0001 BG051PO001-2.2.03-0201 БАЛКАНСТРОЙ  АД

Н/П

Работно място - без 

граници
15   106 092.31   106 092.31 Област: Благоевград 

Oбщина: Разлог 2760 

Разлог ул. Бяла река 12

Страна - 

България
 Дейност 1: Управление и координиране на дейностите 

по проекта;Дейност 2:Подготовка, провеждане на 

процедури за избор на изпълнители за доставка на 

предвидените по проекта  стоки и услуги в съответствие 

с правилата на ПМС № 69/2013 и сключване на 

договори за възлагане.;Дейност 3: Осигуряване на 

съобразен с работното време организиран транспорт до 

и от работното място за 168 заети в “Балканстрой” 

АД;Дейност 4: Мерки за информираност и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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BG051PO001-2.2.03-0203-C0001 BG051PO001-2.2.03-0203 ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕР
ИНГ

Н/П

Осигуряване на 

организиран транспорт 

на служителите на 

ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕ
РИНГ ЕАД

13   21 292.96   21 292.96 Област: Благоевград 

Oбщина: Благоевград 

2700 Благоевград ул. 

ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 

21 ет.1

Област - 

Благоевград
 1. Управление на проекта;2. Осигуряване на 

организиран транспорт до и от работното място ;3. 

Публичност и визуализация  

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0207-C0001 BG051PO001-2.2.03-0207 ВЬОР - АНДОНОВ ЕООД

Н/П

Осигуряване на 

териториална 

мобилност на заети 

лица

14   38 297.46   38 297.46 Област: Благоевград 

Oбщина: Благоевград 

2700 Благоевград 

бул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 60

Регион - 

Югозападен
 Дейност 1: Сформиране на екип на проекта и добро 

управление;Дейност 2: Осигуряване на организиран 

транспорт до и от работното  място на заети лица в 

„Вьор-Андонов“ ЕООД;дейност 3

Информация и публичност по проекта
;Дейност 4: Финално финансово и техническо отчитане 

на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0199-C0001 BG051PO001-2.2.03-0199 "БЕЛЛА СТИЛ" АД

Н/П

Сигурен транспорт - 

гарантирана заетост
14   43 169.50   43 169.50 Област: Благоевград 

Oбщина: Петрич 2850 

Петрич ул. КАПИТАН 

НИКОЛА ПАРАПАНОВ 

№1

Община - 

Петрич
  1.Организация и изпълнение на дейностите по 

 проекта;2.Организиране и осигуряване на транспортна 

мобилност на 121 служители от фирма „Белла Стил” 

АД;3. Популяризиране на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0212-C0001 BG051PO001-2.2.03-0212 КОМФОРТ КЕ ЕООД

Н/П

Насърчаване на 

географската 

мобилност на заетите 

лица в КОМФОРТ КЕ 

ЕООД

15   31 180.89   31 180.89 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

103, ет. 2

Община - 

Бобов дол
 ДЕЙНОСТ 1 : Управление, мониторинг и отчитане на 

проекта;ДЕЙНОСТ 2 : Избор на изпълнител за 

осигуряване на организиран транспорт до и от 

работното място от фирма „Комфорт КЕ” ЕООД за 

заетите в предприятието лица за период от 12 

месеца;ДЕЙНОСТ 3 : Осигуряване на организиран 

транспорт до и от работното място от фирма „Комфорт 

КЕ” ЕООД за заетите в предприятието лица за период от 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

КЕ” ЕООД за заетите в предприятието лица за период от 

12 месеца.;ДЕЙНОСТ 4 : Информиране и публичност

BG051PO001-2.2.03-0209-C0001 BG051PO001-2.2.03-0209 БУЛИМА ЕООД

Н/П

Насърчаване на 

географската 

мобилност на заетите 

лица в БУЛИМА ЕООД

15   55 935.90   55 935.90 Област: София град 

Oбщина: Столична 1527 

София ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

103, ет. 2

Община - 

Бобов дол
 Дейност 1:Управление, мониторинг и отчитане на 

проекта;дейност 2 

Избор на изпълнител за осигуряване на организиран 

транспорт до и от работното място от фирма “Булима” 

ЕООД за заетите в предприятието лица за период до 12 

месеца.

;Дейност 3:Осигуряване на организиран транспорт до и 

от работното място на заетите във фирма “Булима” 

ЕООД лица за период от 12 месеца;Дейност 4: 

Информиране и публичност

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0211-C0001 BG051PO001-2.2.03-0211 "Изамет 05" ЕООД

Н/П

Подобряване на 

преспективите на 

заетост в "Изамет 05" 

ЕООД

14   60 707.12   60 707.12 Област: Кюстендил 

Oбщина: Дупница 2600 

Дупница ул.Разметаница 

№5

Община - 

Дупница
 Дейност 1. Създаване на екип по проекта, управление и 

отчетност;Дейност 2. Дейности за популяризиране на 

проекта;Дейност 3. Осигуряване на организиран 

транспорт до и от работното място от работодателя за 

41 служители на „Изамет 05 ”  ЕООД за период до 12 

месеца.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0208-C0001 BG051PO001-2.2.03-0208 "БОДА СТИЛ" ЕООД

Н/П

Насърчаване на 

заетостта чрез 

осигуряване на стимули 

на териториална 

мобилност на 

работещите във фирма 

Бода стил ЕООД

15   25 708.80   25 708.80 Област: Кюстендил 

Oбщина: Дупница 2600 

Дупница ул. Никола 

Малашевски 5

Община - 

Дупница
 Дейност 1:Управление и отчетност на проекта;Дейност 

2:Провеждане на процедура за избор на изпълнител/и и 

сключване на договори с тях за превоз на работници и 

служители;Дейност 3 :Осигуряване на организиран 

транспорт до работното място и обратно на целевата 

група;Дейност 4:Визуализация и публичност на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0213-C0001 BG051PO001-2.2.03-0213 МАРТЕКС 2 ООД

Н/П

Подобряване на 

социалния климат във 

фирма МАРТЕКС 2 ООД 

чрез стимулиране на 

териториалната 

мобилност на заетите 

лица

15   34 190.86   34 190.86 Област: Кюстендил 

Oбщина: Дупница 2600 

Дупница ул.Рилски 

Манастир 33

Община - 

Дупница
 Проектен старт и управление проекта;Информираност 

и публичност на проекта;Подготвителни дейности за 

стартиране на транспортните дейности по 

проекта;Осигуряване на организиран транспорт до 

работното място и обратно на целевата група;Междинно 

и финално отчитане на изпълнението на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0292-C0001 BG051PO001-2.2.03-0292 Викинг - Т

Н/П

Териториална 

мобилност на 

работната сила във 

Викинг - Т ООД

14   42 116.84   42 116.84 Област: Пловдив 

Oбщина: Пловдив 4000 

Пловдив ул. Виктор Юго 

27, ет.2 офис 4

Община - 

Кирково
 Дейност 1: Осигуряване на организиран транспорт до и 

от работното място от работодателя за заетите в 

предприятието лица за период до 12 месеца.;Дейност 2: 

Информация и публичност;Дейност 3: Организация и 

управление на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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BG051PO001-2.2.03-0285-C0001 BG051PO001-2.2.03-0285 "Алтекс" ЕООД

Н/П

Осигурен транспорт в 

"Алтекс" ЕООД 

гаранция за висока 

производителност на 

заетите

15   81 575.72   81 575.72 Област: Кърджали 

Oбщина: Момчилград 

6800 Момчилград ул. 

Софроний Врачански 2

Община - 

Момчилград
 1.Управление и  администриране на проекта;2.Избор на 

изпълнител за осигуряване  на транспорт ;3. 

Информиране и публичност;Осигуряване на транспорт 

на работници дои от работното място.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0287-C0001 BG051PO001-2.2.03-0287 "Р-Декса Трейдинг" ООД

Н/П

Осигуряване на 

транспотрт на 

работниците и 

служителите от "Р-

Декса Трейдинг" ООД

15   135 499.51   135 499.51 Област: Кърджали 

Oбщина: Кирково 6884 

Кирково ул. "Димитър 

Благоев" № 1

Община - 

Кирково
 Дейност 1: Сформиране на екип по проекта;Дейност 2: 

Избор на изпълнители за предвидените по проекта 

услуги и доставки;Дейност 3: Осигуряване на 

организиран транспорт до и от работното място от Р-

Декса Трейдинг ООД за заетите лица в цехове с.Кирково 

и с.Подкова;Дейност 4: Визуализация и 

разпространение на резултатите.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0288-C0001 BG051PO001-2.2.03-0288 Теклас-България АД

Н/П

Осигуряване на заетост 

на населението чрез 

организиран транспорт 

до и от заводите на 

Теклас-България АД

15   153 456.20   153 456.20 Област: Кърджали 

Oбщина: Кърджали 6600 

Кърджали Индустриална 

зона Юг

Община - 

Кърджали
 Подготовка и Изпълнение на Дейност 1

Управление на проекта.

;Подготовка и  Изпълнение на Дейност 2

Подготовка и изпълнение на Тръжна документация.

;Подготовка и  Изпълнение на Дейност 3

Провеждане на  Тръжна процедура за избор на 

доставчик на транспортна услуга. 

;Подготовка и  Изпълнение на Дейност 4

Подписване и изпълнение на Договор с доставчик на 

транспортна услуга.

;Подготовка и  Изпълнение на Дейност 5

Изработване и инсталиране на материали за 

визуализация

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

визуализация
;Подготовка и  Изпълнение на Дейност 6

Финално отчитане

BG051PO001-2.2.03-0289-C0001 BG051PO001-2.2.03-0289 ТЕКСТИЛ-

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КВ 

ЕООД
Н/П

На път за работа в 

Кърджали и Джебел
15   118 918.80   118 918.80 Област: София град 

Oбщина: Столична 1000 

София гр. София, ул. 

Съзнание 3

Община - 

Джебел
 1.Сформиране на екипа за управление и изпълнение на 

проекта;2.Провеждане на процедури по възлагане на 

обществени поръчки;3.Осигуряване на организиран 

транспорт до и от Кърджали и Джебел на 80 заети в 

ТЕКСТИЛ-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КВ ЕООД за период от 12 

месеца.;4.Информиране и публичност на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0304-C0001 BG051PO001-2.2.03-0304 "Наталия" АД

Н/П

На път към заетост 14   28 890.79   28 890.79 Област: Стара Загора 

Oбщина: Стара Загора 

6000 Стара Загора 

бул."Цар Симеон 

Велики" 167

Страна - 

България
 1.Превоз на заетите лица в „Наталия”АД с място на 

работа в гр. Стара Загора и в гр. Момчилград с 

организиран транспорт до и от работното 

място.;2.Информиране и публичност;3.Управление и 

администриране на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0301-C0001 BG051PO001-2.2.03-0301 "ПЕТКО ПЕТКОВ - 24" 

ЕООД

Н/П

На път към устойчива 

българска икономика
16.67   87 613.72   87 613.72 Област: Стара Загора 

Oбщина: Раднево 6260 

Раднево гр. Раднево 

6260

ул. ТАЧО ДАСКАЛОВ No 

5, ет. 1

Община - 

Раднево
 Дейност 1: Окончателно сформиране на управленския 

екип (ръководител, координатор, счетоводител) на 

Проекта и ясно разпределение на задачите и 

отговорностите в този екип.;Дейност 2: Избор на 

доставчик на дизелово гориво чрез процедури по ПМС 

69;Дейност 3: Организация и осъществяване на 

дейностите по информиране и публичност.;Дейност 4: 

Превоз на работниците на фирма „Петко Петков – 24” 

ЕООД до и от работното им място.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0296-C0001 BG051PO001-2.2.03-0296 "ЕЙ  И  ЕС  Марица Изток 

1 Сървисиз"  ЕООД

ЕЙ И ЕС МАРИЦА 

ИЗТОК І ЕООД

Насърчаване на 

териториалната 

мобилност на заетите в 

"ЕЙ  И  ЕС  Марица 

Изток 1 Сървисиз"  

ЕООД и "ЕЙ  И  ЕС  

Марица Изток 1 ЕООД

15   255 245.50   255 245.50 Област: Стара Загора 

Oбщина: Гълъбово 6280 

Гълъбово обл. Стара 

Загора

Община - 

Стара Загора
 1. Организация и управление на проекта, вътрешен 

контрол на изпълнението.;2. Избор на изпълнители в 

съответствие с ПМС № 69/2013 г.;3. Осигуряване на 

публичност за проекта;4. Превоз на 311 работещи в "ЕЙ 

И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І СЪРВИСИЗ" ЕООД и "ЕЙ И ЕС 

МАРИЦА ИЗТОК І" ЕООД до и от работното място;5. 

Одит

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0295-C0001 BG051PO001-2.2.03-0295 Ремотекс - Раднево ЕАД

Н/П

Насърчаване на 

териториалната 

мобилност на заетите 

лица в Ремотекс - 

Раднево ЕАД

15   148 415.20   379 096.00 Община - 

Раднево
 ДЕЙНОСТ 1: Сформиране на екип, управление и 

отчетност на проекта;ДЕЙНОСТ 2: Избор на изпълнител 

за транспортна услуга и осигуряване на организиран 

транспорт до и от работното място за заетите в  

Ремотекс - Раднево ЕАД лица за период от 12 

месеца.;ДЕЙНОСТ 3: Визуализация и популяризиране 

на проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки
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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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BG051PO001-2.2.03-0300-C0001 BG051PO001-2.2.03-0300 "ЕЛИТ - МОНТАЖ" ООД

Н/П

Повишаване на 

териториалната и 

географската 

мобилност на "ЕЛИТ - 

МОНТАЖ" ООД чрез 

съобразяване с 

потребностите на 

персонала и 

осигуряване на 

транспорт от и до 

работното място по 

местоживеене на 

лицата

15   108 815.99   108 815.99 Област: Стара Загора 

Oбщина: Стара Загора 

6000 Стара Загора  ул. 

РАДЕЦКИ 22

Община - 

Стара Загора
 1. Управление на проекта.;2. Провеждане на процедури 

по ПМС69/2013 .;3. Осигуряване на организиран 

транспорт до и от работното място от работодателя за 

заетите в „Елит Монтаж” ООД - лица за период от 12 

месеца.;4. Информиране и публичност.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0313-C0001 BG051PO001-2.2.03-0313 ВЕГА ОЙЛ ЕООД

Н/П

Насърчаване на 

трудовата мобилност за 

постигане на по-добър 

професионален живот 

във ВЕГА ОЙЛ ЕООД

15.13   92 418.90   92 418.90 Област: Стара Загора 

Oбщина: Стара Загора 

6000 Стара Загора  ул. 

Железни врата 23, ап. 4 

Област - 

Хасково
 Дейност № 1 „Сформиране на екип за изпълнение на 

проектните дейности. Управление, координация, 

мониторинг и отчитане на проекта“;Дейност № 2 „Избор 

на външни изпълнители по реда и  условията на ПМС 69 

от 2013 г.“ ;Дейност № 3 „Изпълнение на програма за 

организиран транспорт до и от работното място на 

служителите на дружеството“;Дейност № 4 

„Осигуряване на публичност и визуализация на проекта”

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0310-C0001 BG051PO001-2.2.03-0310 БУЛГНАЙС ООД На път-към устойчиво 

развитие
15   30 732.61   30 732.61 Област: Хасково 

Oбщина: Ивайловград 

6570 Ивайловград УЛ. 

Община - 

Хасково
 Дейност 1: Сформиране на управленския екип 

(ръководител, координатор, счетоводител) на Проекта и 

ясно разпределение на задачите и отговорностите в 

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

Н/П

6570 Ивайловград УЛ. 

ИВАН ВАЗОВ 10

ясно разпределение на задачите и отговорностите в 

този екип по дейностите на проекта;;Дейност 2: Избор 

на доставчик на дизелово гориво чрез процедури по 

ПМС 69 ;Дейност 3: Организация и осъществяване на 

дейностите по информиране и публичност;;Дейност 4: 

Превоз на работниците на фирма „Булгнайс”ООД  до и 

от работното им място край с. Плевун, общ. 

Ивайловград

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0307-C0001 BG051PO001-2.2.03-0307 "ДЕЛЕНА ДД" ЕООД

Н/П

По-близо до работното 

място "Делена ДД" 

ЕООД

15   53 243.62   53 243.62 Област: Хасково 

Oбщина: Хасково 6300 

Хасково гр. Хасково, бул. 

"Васил Левски" №2

Община - 

Хасково
 1.Организация и управление на проекта.;2.Избор на 

доставчик на гориво.;3.Осигуряване на организиран 

транспорт до и от работното място за представителите 

на целевата група за период до 12 месеца.;4.Избор на 

изпълнител на рекламни материали по 

проекта.;5.Дейност, свързанa с осигуряване на 

публичност и визуализация

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0309-C0001 BG051PO001-2.2.03-0309 "РАЙКОВ СЕРВИЗ" ООД

Н/П

Мобилността на 

човешките ресурси като 

предпоставка за 

устойчив икономически 

растеж

15   66 628.23   66 628.23 Област: Хасково 

Oбщина: Димитровград 

6400 Димитровград 

ул.ХАН АСПАРУХ 45

Община - 

Димитровград
 1. Окончателно сформиране на управленския екип 

(ръководител, координатор, счетоводител) на Проекта и 

ясно разпределение на задачите и отговорностите в 

този екип;;2. Избор на доставчик на дизелово гориво 

чрез процедури по ПМС 69/2013 г.;3. Организация и 

осъществяване на дейностите по информиране и 

публичност;;4. Превоз на работниците на фирма до и от 

работното място им място.

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

BG051PO001-2.2.03-0434-C0001 BG051PO001-2.2.03-0434 Булгаринвест 90 ЕООД

Н/П

На път до работното 

място и обратно 

15   30 201.52   30 201.52 Област: Перник Oбщина: 

Перник 2351 Драгичево 

ул. Магистрала № 1

Община - 

Перник
 Дейност 1: Организация и управление на 

проекта;Дейност 2: Избор на изпълнители за 

реализиране на доставки и услуги във връзка с 

изпълнение на дейностите по проекта
;Дейност 3:  Осигуряване на транспорт до и от 

работното място на заетите в „Булгаринвест 90” ЕООД 

лица за период от 12 месеца;Дейност 4: Осигуряване на 

информация и публличност по проекта
;Дейност 5 : Одит по проекта

 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до 

работното място;Дял на лицата, запазили работното 

място след приключване на насърчителните мерки

Общо:  20 391 715.62  22 197 029.68
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