BG051PO0011.1.10-0048C0001

BG051PO001- ЕФЕКТО ЕООД
1.1.10-0048

Име на проекта

Успешен старт в
професията "Козметик"

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

12

43 110,07

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

43 110,07 Област: София
град Oбщина:
Столична 1407
София бул.
Джеймс Баучер №
77

Стр. 1 от 27

Място на изпълнение на
дейностите

Име на кандидата

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

Сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по процедура BG 051РО001-1.1.10 "Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда"

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Община - Столична Дейност 1: Управление на проекта.;Дейност
2: Подбор на лицата от целевата
група;Дейност 3: Мотивационно обучение и
разработване на планове за професионално
развитие за Група 1;Дейност 4: Организиране
и провеждане на обучения- теория и практика,
за придобиване на професионална
квалификация по втора квалификационна
степен по Професия „Козметик” на Група
1.;Дейност 5: Мотивационно обучение и
разработване на планове за професионално
развитие за Група 2;Дейност 6: Организиране
и провеждане на обучение по
предприемачество (Ключова компетентност
7) на Група 2;Дейност 7: Организиране и
провеждане на обучения- теория и практика,
за придобиване на професионална
квалификация по втора квалификационна
степен по професия „Козметик” на Група
2.;Дейност 8: Организиране и провеждане на
обучение по предприемачество (Ключова
компетентност 7) на Група 1 ;Дейност 9:

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

BG051PO0011.1.10-0007C0001

BG051PO001- "Интелекти" ООД Как да извървим пътя
1.1.10-0007
към успеха

BG051PO0011.1.10-0043C0001

BG051PO001- ИНСТИТУТ ПО
1.1.10-0043
СОЦИАЛНО
УПРАВЛЕНИЕ

Адаптивни на
динамичния трудов
пазар

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

9

188 122,77

188 122,77 Област: Велико
Община - Велико
Търново Община: Търново
Велико Търново
5000 Велико
Търново ул. Мария
Габровска 2А, вх. А

Дейност 1: Осигуряване на технически и
материални ресурси за осъществяване на
учебния процес;
;Дейност 2: Информиране и консултиране на
безработни лица от Дирекция „Бюро по труда”
Велико Търново за включване в програми за
обучение и подпомогане процеса на
интеграцията им на трудовия пазар;;Дейност
3: Подбор на 72 безработни лица и
формиране на групи за обучение за
придобиване на професионалната
квалификация и обучение по ключови
компетентности; ;Дейност 4: Обучение на 72
лица за придобиване на професионалната
квалификация;;Дейност 5: Обучение на 72
лица за придобиване на умения по ключови
компетентности, съгласно Европейската
референтна рамка;;Дейност 6: Провеждане
на мотивационни обучения за 72 безработни
лица, включени в изпълнение на проектните
дейности и разработване на планове за
професионалното им развитие и
усъвършенстване;;Дейност 7: Отчетност и
контрол.

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

10

190 823,30

190 823,30 Област: Русе
Община - Русе
Oбщина: Русе 7000
Русе ул.ПАНАЙОТ
ХИТОВ 34, вх. Б,
ет. 2

Дейност 1. Управление и администриране на
проектните дейности и избор на
изпълнители;Дейност 2. Подбор и
предоставяне на обучение на 75
регистрирани безработни лица с висше или
средно образование, за придобиване на
професионална квалификация.;Дейност 3.
Провеждане на обучение за придобиване на
умения по ключови компетентности;Дейност
4. Провеждане на мотивационно обучение
минимум 24 учебни часа на 75 регистрирани
безработни лица, включени в изпълнение на
проектните дейности и разработване на
планове за търсене на работа и
професионална реализация;Дейност 5.
Публичност и информиране

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

Стр. 2 от 27

BG051PO0011.1.10-0030C0001

BG051PO001- ОМЕГА 2011
1.1.10-0030
ЕООД

Да учим докато търсим
работа

BG051PO0011.1.10-0080C0001

BG051PO001- ЕТ "Пламък - 96 - Знания,умения и
1.1.10-0080
Калинка Жекова" мотивация за успех

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

10

190 747,04

190 747,04 Област: Русе
Община - Русе
Oбщина: Русе 7000
Русе ул.
Александровска 75
ет.3

1.Управление и администриране на
проектните дейности;2.Подбор на участници и
обучение по професионална
квалификация;3.Обучение за придобиване на
умения по ключови
компетентности;4.Провеждане на
мотивационни обучения за безработните
лица, включени в изпълнение на проектните
дейности и разработване на планове за
професионалното им развитие и
усъвършенстване.;5.Процедури по избор и
възлагане на външни услуги;6.Публичност и
информиране

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

12

189 433,06

189 433,06 Област: Монтана
Oбщина:
Берковица 3500
Берковица ул.
"Синия вир" № 17

1. Организация, управление и отчитане на
проекта;2. Избор на изпълнители по ПМС №
55/2007 г.;3. Информиране и публичност;4.
Подбор на представители на целевата
група;5. Провеждане на мотивационно
обучение за безработните лица и
разработване на планове за
професионалното им развитие и
усъвършенстване;6. Организиране и
провеждане на професионално обучение ;7.
Провеждане на обучение за придобиване на
умения по ключова компетентност
„Инициативност и предприемачество”

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

Стр. 3 от 27

Община Берковица

BG051PO0011.1.10-0112C0001

BG051PO001- "Никанор" ООД
1.1.10-0112

Учене през целия
живот-успешна кариера
и социално дълголетие

BG051PO0011.1.10-0038C0001

BG051PO001- ПРОФЕСИОНАЛ
1.1.10-0038
НА ГИМНАЗИЯ
ПО
СТРОИТЕЛСТВО,
АРХИТЕКТУРА И
ГЕОДЕЗИЯ
"ПЕНЬО ПЕНЕВ" РУСЕ

Професионална
квалификация и
мотивация за трудова
реализация

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

8

144 840,20

144 840,20 Област: София
Община - Столична
град Oбщина:
Столична 1415
София гр. София1415, ул. "Наум А.",
№ 25

Дейност 1. Сформиране на екип за
управление и изпълнение на проекта;Дейност
2. Провеждане на тръжни процедури ;Дейност
3. Подбор на безработни лица, които ще
бъдат включени в проекта;Дейност 4:
Провеждане на обучения за придобиване на
професионална квалификация по част от
професия за професиите: код по СППО
811070 - „Готвач”, специалност „Производство
на кулинарни изделия и напитки” - 8110701, 2ра степен на професионална квалиф;Дейност
5. Провеждане на обучение за придобиване
на ключови компетенции „Умение за учене” –
„Умения за работа в екип”;Дейност 6.
Провеждане на мотивационно обучение и
разработване на планове за професионално
развитие и усъвършенстване;Дейност 7.
Информиране и публичност на проекта

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

12

119 771,23

119 771,23 Област: Русе
Община - Русе
Oбщина: Русе 7000
Русе БУЛ. "ЦАР
ОСВОБОДИТЕЛ"
№105А

Дейност 1. Организационни дейности –
провеждане на работни срещи с екипа за
организация и управление на
проекта.;Дейност 2. Подбор на целевата
група от региони Русе, Бяла, Ветово и Сливо
поле по процедура на Възложителя.;Дейност
3. Публично-информационни
дейности.;Дейност 4. Тръжна процедура за
доставка и избор на изпълнител на
обществена поръчка за доставка.
4 .1.Подготвяне и обявяване на тръжна
процедура за доставка на материали и
консумативи.
;Дейност 5. Обучителни дейности:
5.1. Професионално обучение.
5.1.1. Професионално обучение по професия
код 481010 „Програмист”, специалност
4810101 „Програмно осигуряване”
;Дейност 6. Тръжна процедура за избор на

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

Стр. 4 от 27

BG051PO001- Према 2010 ООД Квалификация и
1.1.10-0012
мотивация на
безработни лицапредпоставка за
успешна реализация на
трудовия пазар

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

12

194 002,79

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

194 002,79 Област: Ловеч
Oбщина: Ловеч
5500 Ловеч
ул.Тодор
Каблешков 6

Стр. 5 от 27

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

BG051PO0011.1.10-0012C0001

Име на кандидата

Община - Ловеч

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Дейност 1. „Сформиране на екип, отговорен
за организацията и управлението на проекта.
Цялостно администриране на
проекта”;Дейност 2. „Провеждане на
мотивационно обучение на 105 безработни
лица и разработване на планове за
професионалното им развитие и
усъвършенстване от компетентен външен
изпълнител, избран по реда на ПМС 55/2007
г.”;Дейност 3. „Провеждане на обучение за
105 безработни лица от фирмата-кандидат за
придобиване на умения в областта на 7-а
група ключови компетентности (умения за
инициативност и предприемачество),
съгласно Европейската референтна рамка на
ключовите ко;Дейност 4. „Организиране и
провеждане на обучение за 15 безработни
лица от фирмата-кандидат за придобиване на
първа квалификационна степен по
специалност „Текстообработване”;Дейност 5.
„Организиране и провеждане на обучение за
15 безработни лица от фирмата-кандидат за
придобиване на първа квалификационна
степен по специалност
„Заваряване”;Дейност 6. „Организиране и
провеждане на обучение за 15 безработни
лица от фирмата-кандидат за придобиване на
първа квалификационна степен по
специалност „Основни и довършителни
работи”;Дейност 7. „Организиране и
провеждане на обучение за 15 безработни
лица от фирмата-кандидат за придобиване на
първа квалификационна степен по

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

BG051PO001- Веда Консулт
1.1.10-0008
ЕООД - Габрово,
ЦПО

Заедно

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

11

177 760,33

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

BG051PO0011.1.10-0008C0001

Име на кандидата

177 760,33 Област: Габрово
Община - Габрово
Oбщина: Габрово
5300 Габрово
ул."Станционна" 3,
ет.1

Стр. 6 от 27

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1. Наименование на дейността:
Организационна среща на екипа
;2. Наименование на дейността: Стартиране
на дейностите по проекта;3. Наименование на
дейността: Мониторинг - организационна
среща с преподавателския екип.;4.
Наименование на дейността: Визуализация
на проекта.
;5. Наименование на дейността: Анкета;6.
Наименование на дейността: Мониторинг Работна среща с целевата група.
;7.Наименование на дейността:
Пресконференция за информираност и
публичност сред широката общественост. ;8.
Наименование на дейността: Документиране
на дейностите по проекта.;9.Наименование на
дейността: Професионално
обучение;10.Наименование на дейността:
Междинен доклад . ;11.Наименование на
дейността: Обучение по ключова
компетентност КК7;12.Наименование на
дейността: Мотивационно обучение и
разработване на планове за професионално
развитие и
усъвършенстване.;13.Наименование на
дейността: Анкетиране и
анализ.;14.Наименование на дейността:
Мониторинг - работна среща на
екипа;15.Наименование на дейността:
Презентация;16.Наименование на дейността:
Работна среща на екипа и преподавателите с
целевата група - участници в обучението
безработни лица.;17.Наименование на

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

BG051PO001- Държавно
1.1.10-0134
предприятие
"Българогермански център
за
професионално
обучение"

"Повишаване на
конкурентоспособноста
чрез професионално и
мотивационно
обучение" (ПРОМОТИВ)

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

8

144 567,68

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

144 567,68 Област: София
град Oбщина:
Столична 1000
София район р-н
Средец
ул. ТРИАДИЦА No
2
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Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

BG051PO0011.1.10-0134C0001

Име на кандидата

Община Пазарджик

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Управление и координация по
проекта.;Осигуряване на информираност и
публичност;Организиране и провеждане на
обученията по ключови компетентности
;Организиране и провеждане на обученията
по професионална
квалификация;Провеждане на мотивационно
обучение

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

BG051PO001- Сдружение
1.1.10-0060
"Знание-Айтос"

Квалификация и
мотивация

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

10

182 859,16

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

182 859,16 Област: Бургас
Oбщина: Айтос
8500 Айтос
ул."Митко
Палаузов" 2
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Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

BG051PO0011.1.10-0060C0001

Име на кандидата

Община - Айтос

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1.Срещи на екипа
;2. Подготовка на документация и изпълнние
на тръжни процедури за осигуряване на
учебни материали за професионална
квалификация, ключови компетнетности,
публичност и мотивационно обучение с
кариерни планове за развитие.;3. Процедура
за подбор на представителите на целевата
група
;4. Провеждане на Мотивационни обучения и
разработване на планове за професионално
развитие и усъвършенстване на
безработните лица;5.Провеждане на
ПК”Оператор на компютър” 300 учебни часа
първа квалификационнна степен на 4 групи и
ПК”Парково строителство и озеленяване”300 учебни часа част от професия 6 групи в
гр.Айтос;6.Провеждане на ПК”Оперативно
счетоводство” 660 учебни часа част от
професия на 2 групи в
гр.Бургас;7.Провеждане на обучение по
ключови компетентности КК2-Английски език
100 учебни часа на 4 групи, КК4-Дигитална
компетентност на 6 групи в град Айтос и
Инициативност и предприемачество на 2
групи в град Бургас;8.Организиране на екип за
мониторинг и оценка.Срещи на екипа за
мониторинг и оценка ;9.Публикации и
пресконференции организиране/провеждане
за насърчаване на диалога на ЦПО с
работодатели за споделяне на положителен
;10.Разработване/ отпечатване на визуални
символи: табели, стикери, брошури,

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

BG051PO0011.1.10-0117C0001

BG051PO001- Национална
1.1.10-0117
асоциация за
икономическа и
социална
интеграция

След квалификация и
мотивация-на работа

BG051PO0011.1.10-0042C0001

BG051PO001- Център за
1.1.10-0042
професионално
обучение към
Нобо ЕООД

Чрез квалификация и
мотивация към
конкурентно
способност и устойчива
заетост

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

12

122 507,80

8

72 717,57

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

Име на кандидата

122 507,80 Област: София
Община - Столична
град Oбщина:
Столична 1000
София ул.
"Триадица", № 5-Б,
офис 602

72 717,57 Област: Русе
Община - Русе
Oбщина: Русе 7000
Русе ул.Петър
Берон
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Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Организиране на екипа по проекта и
планиране на проектните
дейности.;Информиране за обучението по
проекта сред безработните лица,
регистрирани в ДБТ в гр.София; набиране на
бенефициенти; подбор съгласно
изискванията на държавните образователни
изисквания за 4-те професии(специалности) и
сформиране на групите за
обучен;Мотивационно обучение и
разработване на планове за професионално
развитие и усъвършенстване. Възлагане на
поръчка по реда на ПМС55/2007 за
провеждане на тази проектна
дейност.;Провеждане на обучение за
придобиване на професионална
квалификация, съгласно Списъка на
професиите по не по-висока от трета степен
на професионална квалификация;
;Провеждане на обучение за придобиване на
ключови компетенции - по ключова
компетентност Инициативност и
предприемачество;Приключване на проекта

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

Дейност 1. Организация и управление на
проекта.;Дейност 2. Провеждане на обучение
по част от професия Икономист, специалност
Икономика и мениджмънт на
представителите на целевата група.;Дейност
3. Провеждане на обучение по Ключова
компетентност 2 – Английски език на
представителите на целевата група.;Дейност
4. Провеждане на мотивационно обучение и
разработване на планове за професионално
развитие и усъвършенстване на
представителите на целевата група.;Дейност
5. Осигуряване на информиране и публичност
на проекта.

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

BG051PO0011.1.10-0121C0001

BG051PO001- ЦПО към Ви-Джи- Насърчаване на
1.1.10-0121
2007 ООД
включването на пазара
на труда на безработни
лица чрез обучение и
мотивация

BG051PO0011.1.10-0064C0001

BG051PO001- Сдружение с
Готови за успех в
1.1.10-0064
нестопанска цел в Твърдица и Нова
обществена
Загора
полза
„Бизнесцентър/Би
знесинкубатор
Нова Загора”

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

12

199 899,48

199 899,48 Област: София
град Oбщина:
Столична 1000
София
ул.Симеоновско
шосе 304

Община - Столична Дейност 1. „Сформиране на екип, отговорен Брой лица, на които са
за организацията и управлението на проекта. разработени планове за
Цялостно администриране на
професионално развитие и
проекта”;Дейност 2. „Провеждане на
усъвършенстване;Брой лица,
мотивационно обучение на 105 безработни
включени в обучение за
лица и разработване на планове за
придобиване или повишаване
професионалното им развитие и
на професионалната
усъвършенстване от компетентен външен
квалификация;Брой лица,
изпълнител, избран по реда на ПМС 55/2007 включени в обучение за
г.”;Дейност 3. „Организиране и провеждане на придобиване на ключови
обучение за 105 безработни лица от фирмата- компетенции;Брой лица,
кандидат за придобиване на умения в
преминали мотивационно
областта на 2-а група ключови
обучение;дял на лицата,
компетентности (умения за общуване на
придобили или повишили
чужди езици), съгласно Европейската
степента си на професионална
референтна рамка на ключов;Дейност 4.
квалификация;дял на лицата,
„Организиране и провеждане на обучение за придобили ключови
105 безработни лица от фирмата-кандидат за компетенции
придобиване на първа квалификационна
степен по специалност
„Текстообработване”;Дейност 5. „Мерки за
визуализация и публичност”

9

112 103,06

112 103,06

Община - Твърдица Дейност 1 - Подбор на безработни лица за
участници в проекта;Дейност 2 Организиране и провеждане на обучение по
специалност „Тексто обработване” - 12
безработни лица от община Твърдица и за
специалност “ Вътрешни облицовки и
настилки ” – 15 души и специалност
“Производство на кулинарни изделия и
напитки” -15;Дейност 3 - Организиране и
провеждане на обучение по специалност
„Текстообработване” - 13 безработни лица от
община Нова Загора и за специалност
“Шивачество” -15 лица от община
Твърдица;Дейност 4 - Организиране и
провеждане на обучения по ключова
компетентност;Дейност 5 - Организиране и
провеждане на мотивационни обучения и
изготвяне на планове за професионално
развитие и усъвършенстване;Дейност 6 Оповестяване и популяризиране на проекта

Стр. 10 от 27

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

BG051PO0011.1.10-0070C0001

BG051PO001- ЦПО къв ЕТ
1.1.10-0070
Васил ЧивийскиКлуб 90

BG051PO0011.1.10-0002C0001

BG051PO001- ЕТ "Ангелин
1.1.10-0002
БахчевановГелеСофт"

Обучение на
безрабонти лица,
регистрирани в ДБТ
гр.Кюстендил за
придобиване на
специалносттите по
първа
квалификационна
степен-Вътрешни и
международни превози
на товари и Вътрешни
и международни
превози на пътници, и
КК4- начална
компютърна
грамотност,
съпроводено с
мотивационно
обучение
Обучение и
професионално
развитие и
усъвършенстване на
безработните лица

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

10

134 685,21

9

97 378,29

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

Име на кандидата

134 685,21 Област: Кюстендил Община Oбщина:
Кюстендил
Кюстендил 2500
Кюстендил
ул.Цветни градини
2

97 378,29 Област: Велико
Търново Oбщина:
Горна Оряховица
5100 Горна
Оряховица ул. Г.
Измирлиев 2А
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Община - Горна
Оряховица

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Подготовка на всички дейности и стартиране
на проекта.;Организиране на
пресконференция за даване публичност на
дейностите по проекта(в началото и края на
поекта). Изготвяне и разпространение на
рекламни материали. Поставяне на
информационни табели.;Избор на
изпълнител съгласно ПМС 55/12.03.2007г,
чл.12, ал.2 за провеждане на мотивационно
обучение и изготвяне на индивидуален план
за развитие и усъвършенстване за всеки
представител участник в обучението. Избор
на изпълнител по ПМС 55/
12.03.2012г;Подбор на безработни лица,
представители на уязвимите групи,
съвместно със служители от ДБТ гр.
Кюстендил, съгласно Процедура за подбор на
представители на целевата група по схеми за
безвъзмездна финансова помощ по
1. Сформиране на екип и създаване на
система за управление на проекта.;2.
Осигуряване на материалите и консумативите
за нуждите на обучителните курсове и
офиса.;3. Информиране и популяризиране на
проекта.;4. Подбор на курсистите за
обучение.;5. Провеждане на входящ тест за
курсистите по КК 2 – Общуване на чужд
език.;6. Провеждане на курс 1 - “Оператор на
компютър”.;7. Провеждане на курс 2 - “Офиссекретар”;8. Провеждане на курс 3 “Английски език – А1”;9. Полагане на изпит и
издаване на документи на успешно
завършилите курсовете.;10. Провеждане на
мотивационно обучение и изготвяне на
планове за професионално развитие и
усъвършенстване.;11. Изготвяне на междинни
отчети за изпълнението на проекта.;12.
Заключителен отчет.

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции
Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

Име на кандидата

BG051PO0011.1.10-0081C0001

BG051PO001- ЕТ "Деси-Веси 1.1.10-0081
Митко Василев"

Чрез квалификация и
мотивация към
павишаване
икономическата
активност на
безработни лица от
област Враца

10

151 052,20

151 052,20 Област: Враца
Oбщина: Враца
3000 Враца гр.
Враца, ул.
“Подбалканска”
№67

BG051PO0011.1.10-0032C0001

BG051PO001- ЕВРОДРАЙВ
1.1.10-0032
ЕООД

Квалификация за
промяна

10

176 393,93

176 393,93 Област: Русе
Община - Русе
Oбщина: Русе 7000
Русе ул. Цар Асен
31 вх 1 ет 1
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Община - Враца

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1. Сформиране на екип и организация на
дейностите по проекта;2. Провеждане на
тръжни процедури;3. Визуализация и
публичност;4.Предоставяне на мотивационно
обучение, разработване на планове за
професионално развитие и
усъвършенстване.;5. Предоставяне на
обучение за придобиване или повишаване на
професионалната квалификация на
безработни лица по част от професия
„Готвач”.;6. Предоставяне на обучение за
придобиване или повишаване на
професионалната квалификация на
безработни лица по част от професия
„Продавач-консултант”.;7. Предоставяне на
обучение за придобиване или повишаване на
професионалната квалификация на
безработни лица по част от професия
„Хлебар-Сладкар”.;8. Предоставяне на
Дейност 1. Управление и изпълнение на
проекта;Дейност 2. Прилагане на процедури
по избор и възлагане на външни
услуги;Дейност 3. Подбор и обучение по
професионална квалификация на 60
безработни;Дейност 4. Обучение за
придобиване на умения по ключови
компетентности;Дейност 5. Провеждане на
мотивационно обучение на 60 крайни
бенефициенти и разработване на планове за
професионалното им развитие;Дейност 6.
Информиране и публичност

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции
Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

BG051PO0011.1.10-0027C0001

BG051PO001- ХИТКО РХ ЕООД НОВИ ХОРИЗОНТИ
1.1.10-0027

BG051PO0011.1.10-0067C0001

BG051PO001- ПРОФИКОН В
1.1.10-0067
ООД

Квалификация за
успешна реализация на
трудов пазар

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

10

148 362,72

148 362,72 Област: Разград
Oбщина: Разград
7200 Разград ул.
Люлин 1

Община - Разград

Дейност 1. Управление на проекта;Дейност 2
Подбор на крайните бенефициенти;Дейност
3. Обучение по професионална квалификация
на 60 крайни бенефициенти по търсени
квалификации на пазара на труда;Дейност 4.
Обучение за придобиване на умения по
ключови компетентности на крайните
бенефициенти.;Дейност 5. Провеждане на
мотивационно обучение на 60 крайни
бенефициенти по проекта и разработване на
планове за професионалното им развитие и
усъвършенстване;Дейност 6. Прилагане на
процедури по избор и възлагане на външни
услуги ;Дейност 7. Публичност и
информиране

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

8

79 818,14

79 818,14 Област: София
град Oбщина:
Столична 1421
София ул. ЙОАН
ЕКЗАРХ 19

Община - Самоков

Дейност 1 Сформиране на екип по проекта
;Дейност 2 Подбор на безработни
лица;Дейност 3 Провеждане на обучение по
професия „Камериер”;Дейност 4.
Провеждане на обучение по ключова
компетентност: „Дигитална
компетентност”;Дейност 5 Мотивационно
обучение и разработване на планове за
професионално развитие и усъвършенстване
на представителите на целевата
група.;Дейност 6 Информиране и
публичност;Дейност 7Изготвяне на междинни
и окончателни отчети и плащания

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

Стр. 13 от 27

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

BG051PO0011.1.10-0052C0001

BG051PO001- Сдружение Колеж Компетенции за успех
1.1.10-0052
по работническо
обучение

9

71 555,56

BG051PO0011.1.10-0083C0002

BG051PO001- „Автошкола”
1.1.10-0083ЕООД
C0002

9

128 291,01

Квалификация и
мотивация на
безработни лица в
Авто школа ЕООД за
конкурентно включване
на пазара на труда

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

71 555,56 Област: София
град Oбщина:
Столична 1000
София пл.
Македония 1

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

Име на кандидата

Община - Добричград

128 291,01 Област: Враца
Община - Враца
Oбщина: Враца
3000 Враца гр.
Враца ул. «Поп
Буюклийски» №12,
вх. А, ап.10

Стр. 14 от 27

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1. Организация и управление на проекта;2.
Подготовка на материали за успешно и
устойчиво постигане целите на проекта.;3.
Подбор и сформиране на групите
бенефициенти.;4. Провеждане на тръжна
процедура за възлагане на мотивационното
обучение и разработване на индивидуален
план за професионално развитие и
усъвършенст-ва¬не на външен изпълнител.;5.
Провеждане на Мотивационно обучение и
разработване на индивидуален план за
професионално развитие и
усъвършенст¬ва¬не на всеки бенефициент;6.
Обучение по ключова компетентност „Работа
в екип”;7. Квалификационно обучение по част
от професия „Сътрудник социални
дейности”;8. Популяризиране на проекта чрез
изготвяна на табели, публикации в сайта и
местната преса, провеждане на кръгла маса с
Дейност 1 - Сформиране на екип и
стартиране на проектните дейности;Дейност
2 - Организация и управление на
проекта;Дейност 3 - Визуализация;Дейност 4 Тръжни процедури;Дейност 5 - Подбор на
бенефициенти за включване в проектните
дейности;Дейност 6 - Обучение по ПК "Водач
на МПС за обществен превоз";Дейност 7 Обучение за придобиване на умения по КК
"Общуване на чужди езици" - Английски
език;Дейност 8 - Провеждане на
мотивационни обучения на безработните
лица, включени в обучението по проекта и
разработване на планове за
професионалното им развитие и
усъвършенстване.;Дейност 9 - Отчетност

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции
Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

Име на кандидата

BG051PO0011.1.10-0009C0001

BG051PO001- "ИКОНОМИКС-М" Интегриране на
1.1.10-0009
ЕООД
безработни лица от
област Габрово чрез
обучения по професии,
ключови
компетентности и
мотивация

12

111 368,15

111 368,15 Област: Габрово
Община - Габрово
Oбщина: Севлиево
5400 Севлиево ул.
"Стоян Бъчваров"
№13

BG051PO0011.1.10-0056C0001

BG051PO001- ЕТ "БоБос 1.1.10-0056
Богданка
Въчкова"

11

187 579,88

187 579,88 Област: Шумен
Община - Шумен
Oбщина: Шумен
9700 Шумен пл. "А.
Стамболийски" №
1,вх.Б,ап.14

Моята квалификация и
мотивация
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Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Дейност 1.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ И
ПУБЛИЧНОСТ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ДАННИ
ЗА ПРОЕКТА;Дейност 2.
ПРОУЧВАНЕ И ДОГОВАРЯНЕ НА БАЗИТЕ И
ОБОРУДВАНЕТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОБУЧЕНИЯТА. ПОДГОТОВКА НА УЧЕБНИТЕ
МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЯТА;Дейност 3.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА:
РАБОТНИК В ПОЛИМЕРНИТЕ
ПРОИЗВОДСТВА;Дейност 4.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА
ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО
ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА:
ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И
ИНСТАЛАЦИИ.;Дейност 5
Дейност 1 - Управление на проекта;Дейност 2
- Обучение по професионална квалификация
(ПК) по част от професиите:
„Оперативен счетоводител” - ІІІ степен ПК,
„Продавач-консултант” - ІІ степен ПК
Офис- секретар” - ІІ степен ПК,
„Сътрудник в малък и среден бизнес”-ІІ
степен ПК.;Дейност 3 - Обучение по ключови
компетентности;Дейност 4 - Мотивационно
обучение и изготвяне на индивидуални
планове за професионално развитие

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции
Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

BG051PO0011.1.10-0088C0001

BG051PO001- Център за
1.1.10-0088
професионално
обучение към
Българската
асоциация
каучукова
промишленост

Обучение на
безработните лица за
конкурентно включване
на пазара на труда

BG051PO0011.1.10-0074C0001

BG051PO001- „ПИ ЕМ
1.1.10-0074
КОНСУЛТИНГ”
ООД

чрез обучение и
мотивация към подобра интеграция,
адаптация и
реализация на пазара
на труда

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

9

171 445,74

12

98 896,70

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

Име на кандидата

171 445,74 Област: София
Община - Столична
град Oбщина:
Столична 1780
Нови Искър гр.
Нови
Искър,Промишлена
зона № 1

98 896,70 Област: Кюстендил Община Oбщина:
Кюстендил
Кюстендил 2500
Кюстендил
гр.Кюстендил 2500,
ул.”ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”
№21
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Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Дейност 1 - Сформиране на експертен екип и
управление на проекта;Дейност 2 - Процедура
за подбор на представители на целевата
група;Дейност 3 - Избор на външни
изпълнители за дейности по проекта.;Дейност
4 - Провеждане на мотивационни
обучения;Дейност 5 - Провеждане на
обучение в ключови компетентности;Дейност
6 - Провеждане на обучения по
професионална квалификация;Дейност 7 Дейности по информация и публичност

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

Дейност 1.Управление на проекта;Дейност
2.Избор на безработни лица от Дирекция
„Бюро по труда” Кюстендил за включване в
обучителните дейности по проекта;Дейност 3.
Подготвителни дейности, предхождащи
обученията по професионална квалификация
и ключови компетентности;Дейност 4.
Провеждане на обученията по
професионална квалификация и ключови
компетентности;Дейност 5. Организиране на
финалните изпити и предоставяне на
документ, удостоверяващ успешното
преминаване на курсовете ;Дейност 6.
Изработване на анкети за обратна връзка,
анкетиране, анализ.;Дейност 7.
Мотивационно обучение на лицата, включени
в целевата група и разработване на планове
за професионално развитие и
усъвършенстване на представителите на

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

BG051PO0011.1.10-0122C0001

BG051PO001- Сдружение "Авто- Нова възможност за
1.1.10-0122
престиж"
реализация

12

184 369,84

184 369,84 Област: Перник
Община - Перник
Oбщина: Перник
2300 Перник ГР.
ПЕРНИК, общ.
ПЕРНИК, ж.к. ТЕВА
ул.
ОСВОБОЖДЕНИЕ
№ 25

Дейност 1. Организация и управление на
проекта;Дейност 2. Подбор и сформиране на
групи за обучение;Дейност 3. Провеждане на
обучение за придобиване или повишаване на
професионалната квалификация по професия
„Водач на МПС за обществен превоз”,
специалност „Вътрешни и международни
превози на пътници” 8400901 – първа степен
на професионална квалифика;Дейност 4.
Провеждане на обучение за придобиване на
умения по ключова компетенция – Умения за
водене на преговори.;Дейност 5. Мотивация и
изработване на индивидуални планове за
професионална реализация;Дейност 6.
Информиране и публичност

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

BG051PO0011.1.10-0098C0001

BG051PO001- "Бизнес линия Р" Заедно напред
1.1.10-0098
ЕООД

12

192 536,76

192 536,76 Област: Пловдив
Oбщина: Карлово
4300 Карлово ул.
Райно Попович 10

Дейност 1 – Управление на проектните
дейности;Дейност 2 – Подбор на
представителите на целевата група;Дейност
3 – Провеждане на обучения за
придобиване/повишаване на
професионалната квалификация;Дейност 4 –
Провеждане на обучения по ключови
компетенции ;Дейност 5 – Провеждане на
мотивационно обучение и разработване на
планове за професионално развитие и
усъвършенстване ;Дейност 6 – Дейности за
информация и публичност

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

Стр. 17 от 27

Община - Карлово

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

BG051PO0011.1.10-0041C0001

BG051PO001- СНЦ "Европейски
1.1.10-0041
център в
подкрепа на
бизнеса"

Квалификация и
мотивация на 60
безработни лицасредство за успешна
интеграция на пазара
на труда

9

137 607,80

BG051PO0011.1.10-0011C0001

BG051PO001- Център за
1.1.10-0011
професионално
обучение към
Вега-Василеви
ЕООД

Квалификация и
мотивация за успешна
реализация

6

63 007,76

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

Име на кандидата

137 607,80 Област: Русе
Община - Русе
Oбщина: Русе 7000
Русе ул. "А. Буров"
№ 2, ет. 4

63 007,76 Област: Ловеч
Oбщина: Ловеч
5500 Ловеч
ул.Търговска 2,
ет.2, офис 5

Стр. 18 от 27

Община - Луковит

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Дейност 1. Организация и управление на
проекта.;Дейност 2. Провеждане на
мотивационно обучение на представителите
на целевата група и разработване на планове
за професионално развитие и
усъвършенстване.;Дейност 3. Провеждане на
обучение по Професия Оператор на
компютър, Специалност
Текстообработване.;Дейност 4. Провеждане
на обучение по КК 2 – Общуване на чужди
езици – Английски език.;Дейност 5.
Информиране и публичност.

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

Дейност 1. Организация, управление и
контрол;Дейност 2. Информиране и
публичност;Дейност 3. Подбор на
представители на целевата група;Дейност 4.
Обучение по професионална
квалификация;Дейност 5. Обучение за
придобиване на умения по ключови
компетентности;Дейност 6. Мотивационно
обучение и разработване на индивидуални
планове за професионално развитие и
усъвършенстване

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

BG051PO0011.1.10-0004C0001

BG051PO001- Стопанска
1.1.10-0004
академия
"Димитър А.
Ценов"

Интегриране и
конкурентно включване
на пазара на труда на
безработните лица от
община Свищов чрез
квалификация и
мотивация

10

108 194,15

108 194,15 Област: Велико
Община - Свищов
Търново Oбщина:
Свищов 5200
Свищов ул.
"Емануил Чакъров"
№ 2, Стопанска
академия "Дим

I.Мениджмънт на проекта;ІІ. Подбор на
представители на целевата група за участие
в проектните дейности;ІІІ. Мотивационно
обучение на одобрените представители на
целевата група;ІV. Обучение за придобиване
или повишаване на професионалната
квалификация по част от професия;V.
Обучение за придобиване на ключови
компетентности – чуждоезиково обучение по
КК:2 Общуване на чужди езици;VІ.
Информация и публичност

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

BG051PO0011.1.10-0036C0001

BG051PO001- Частна
обучени и мотивирани
1.1.10-0036
професионална
за трудова реализация
гимназия по
социални
дейности,сигурно
ст и
администряцияРусе

10

154 547,69

154 547,69 Област: Русе
Община - Русе
Oбщина: Русе 7012
Русе ул.Шипка 6

Дейност 1. Управление на проекта ;Дейност
2. Подбор и обучение на 45 регистрирани
безработни лица, отговарящи на
изискванията ЗПОО за входящо и изходящо
образователно равнище ІІІ степен на
професионална квалификация по
професиите:
-„Охранител”, код 861010, специалност
„Физическа о;Дейност 3. Провеждане на
обучение по ключови компетентности на 45
регистрирани безработни лица, включени в
изпълнение на проектните дейности чуждоезиково обучение – английски език –
100 учебни часа.
;Дейност 4. Провеждане на мотивационно
обучение 24 учебни часа на 45 лица, успешно
завършили обучение по ПК и КК и
разработване на планове за професионална
реализация и кариерно развитие. ;Дейност 5.

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

Стр. 19 от 27

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

BG051PO0011.1.10-0114C0001

BG051PO001- Информационно
1.1.10-0114
обслужване АД

Повишаване на
квалификацията и
интегриране на
уязвимите групи на
пазара на труда

10

197 258,84

197 258,84 Област: София
Община - Столична
град Oбщина:
Столична 1504
София ул."Панайот
Волов" 2

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

BG051PO0011.1.10-0120C0001

BG051PO001- "АХАД - Бизнес
1.1.10-0120
Универсал"
ЕООД

Обучение и мотивация
на безработни лица за
успешна интеграция на
трудовия пазар

12

199 900,55

199 900,55 Област: София
град Oбщина:
Столична 1000
София жк Хаджи
Димитър, бл. 200,
вх. Б, партер

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

Стр. 20 от 27

Дейност 1: Определяне на екип по проекта и
дейности по управление и администриране на
проекта - Месец 1-10;Дейност 2: Процедури за
избор на изпълнители/доставчици на
планираните услуги и материали - Месец 12;Дейност 3: Доставка на необходимите
материали и консумативи - Месец 3;Дейност
4: Набиране и определяне на безработни
лица от целевата група – Месец 2-3;Дейност
5: Подготовка и провеждане на обучение по
професионална квалификация за
придобиване на първа квалификационна
степен – професия „Оператор на компютър”,
специалност „Текстообработване” – Месец 46;Дейност 6: Подготовка и провеждане на
обучение по ключова компетентност дигитална компетентност „Adobe Photoshop” –
Месец 6-7;Дейност 7: Провеждане на
мотивационно обучение за безработни лица и
Община - Столична Дейност 1. „Сформиране на екип, отговорен
за организацията и управлението на проекта.
Цялостно администриране на
проекта”;Дейност 2. „Провеждане на
мотивационно обучение на 105 безработни
лица и разработване на планове за
професионалното им развитие и
усъвършенстване от компетентен външен
изпълнител, избран по реда на ПМС 55/2007
г.”;Дейност 3. „Провеждане на обучение за
105 безработни лица от фирмата-кандидат за
придобиване на умения в областта на 7-а
група ключови компетентности (умения за
инициативност и предприемачество),
съгласно Европейската референтна рамка на
ключовите ко;Дейност 4. „Организиране и
провеждане на обучение за 105 безработни
лица от фирмата-кандидат за придобиване на
първа квалификационна степен по
специалност „Текстообработване”;Дейност 5.
„Мерки за визуализация и публичност”

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

Име на кандидата

BG051PO0011.1.10-0019C0001

BG051PO001- "ЦЕНТЪР ЗА
Европейско обучение
1.1.10-0019
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И за трудова заетост
МЕНИДЖМЪНТ"
ООД

11

184 980,62

184 980,62 Област: Плевен
Oбщина: Плевен
5800 Плевен ул.
Дойран 63

Община - Плевен

BG051PO0011.1.10-0021C0001

BG051PO001- "Териториален
1.1.10-0021
център за
квалификация и
преквалификация
" ООД

12

176 005,66

176 005,66 Област: Варна
Oбщина: Варна
9000 Варна ул.
"Стефан
Стамболов" № 9

Община - Варна

Повишаване на
конкурентоспособностт
а чрез квалификация и
мотивация

Стр. 21 от 27

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Дейност 1 Формиране на екип, назначаване
на комисии.;Дейност 2 Провеждане на
процедури за избор на изпълнители съгласно
ПМС 55 и доставка на материали и
консумативи;Дейност 3 Провеждане на
процедура за подбор на крайни
бенефициенти;Дейност 4 Провеждане на
обучения по професионална
квалификация;Дейност 5 Провеждане на
обучения по ключова компетентност;Дейност
6 Провеждане на мотивационни обучения и
изготвяне на индивидуални планове за
развитие;Дейност 7 Изготвяне на съдържание
и материали за изпити по теория и практика
на специалността и финални тестове
;Дейност 8 Провеждане на изпити по теория и
практика на специалността и финален тест
по ключова компетеност. ;Дейност 9
Информиране и публичност;Дейност 10
1. Дейности, свързани с организация и
управление на проекта;2. Дейности, свързани
с информационно обезпечаване и
визуализация на извършеното по проекта;3.
Дейности, свързани с подготовката и
провеждането на тръжни процедури;4.
Подбор на крайни бенефициенти за
включване в обученията;5. Организиране и
провеждане на обучения по професионална
квалификация;6. Организиране и провеждане
на обучения за придобиване на умения по
ключови компетентности;7. Организиране и
провеждане на мотивационни обучения;8.
Разработване на планове за професионално
развитие и усъвършенстване

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции
Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

BG051PO0011.1.10-0053C0001

BG051PO001- Нона-център за
Стъпка напред по пътя,
1.1.10-0053
квалификация и който води към достоен
преквалификация труд
ЕООД

11

68 214,56

BG051PO0011.1.10-0014C0001

BG051PO001- ПГ ПО
1.1.10-0014
ЕЛЕКТРОНИКА И
ХИМИЧНИ
ТЕХНОЛОГИИ
"ПРОФ. АСЕН
ЗЛАТАРОВ" ГР.
ПЛЕВЕН

10

101 280,11

Осъществяване на
професионално и
мотивационно
обучение на
безработни лица, за
интегрирането има на
пазара на труда

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

Име на кандидата

68 214,56 Област: Добрич
Община - ДобричOбщина: Добричград
град 9300 Добричград ул.Калиакра 2,
ет.3

101 280,11 Област: Плевен
Oбщина: Плевен
5800 Плевен УЛ.
"САМУИЛ" 2
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Община - Плевен

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Дейност 1
Организация и управление на проекта
;Дейност 2
Подбор на крайните бенефициенти по
проекта, регистрирани безработни
; Дейност 3
Планиране и организиране на обучението
; Дейност 4
Провеждане на професионално обучение и
обучение по ключови компетентности.
;Дейност 5 Провеждане на мотивационно
обучение и разработване на индивидуален
план за професионално развитие и
усъвършенстване ; Дейност 6
Информиране и публичност; Дейност 7
Вътрешен мониторинг и отчитане

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

Управление на проекта;Дейност №2
Набиране на безработни лица и сформиране
на групи за осъществяване на
професионално обучение за придобиване на
квалификация и ключови
компетенции;Дейност№3 Избор на външни
изпълнители за обезпечаване на дейностите
по проекта и осигуряване на материали и
консумативи за обученията.;Дейност№4
Осъществяване на професионалното
обучение за придобиване на
квалификация;Дейност№5 Осъществяване на
обучение за ключови
компетенции;Дейност№6 Осъществяване на
мотивационно обучение;Дейност№7
Осъществяване на мерки по информираност
и публичност

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

BG051PO001- Сдружение
1.1.10-0090
"Социална
подкрепа и
информация"

Обучение мотивиране
и повишаване на
конкурентно
способността на 60
безработни лица

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

8

154 782,14

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

154 782,14 Област: София
град Oбщина:
Столична 1000
София ж.к. "Света
Троица" бл. 366
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Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

BG051PO0011.1.10-0090C0001

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Община - Столична Дейност 1 : Подбор на целевата
група;Дейност 2: Провеждане на
мотивационно обучение и разработване на
планове за професионално развитие и
усъвършенстване;Дейност 3: Провеждане на
обучение за придобиване на професионална
квалификация за част от професия
„Охранител”, специалност „Физическа охрана
на обекти”;Дейност 4: Провеждане на
обучение за придобиване на ключова
компетентност 4 „Дигитална
компетентност”;Дейност 5: Публичност и
информация;Дейност 6: Управление и
мониторинг

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

BG051PO001- ЦПО към
1.1.10-0044
"Бейском" ООД

Квалифицирани и
мотивирани хора за
успешна реализация на
пазара на труда

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

7

82 949,02

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

BG051PO0011.1.10-0044C0001

Име на кандидата

82 949,02 Област: Русе
Община - Русе
Oбщина: Русе 7000
Русе ул. "Плевен"
№ 2, вх. 2, ет. 4
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Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Дейност 1:
Група дейности от организационен характер.
;Дейност 2: Информиране и мотивиране на
представителите на целевите групи за
активно участие в проектните дейности,
подготовка на обученията, дейности,
осигуряващи публичност и
визуализация.;Дейност 3: Обучение на 45
лица от представителите на целевата група
за придобиване на първа степен на
професионална квалификация по професията
“Оператор на компютър”, специалност
“Текстообработка”, общо 300 учебни часа
теория и практика.;Дейност 4: Обявяване на
процедура по ПМС № 55/12.03.2007 г. за
избор на изпълнител за провеждане на
мотивационно обучение за безработните
лица, включени в
изпълнение на проектните дейности и
разработване на планове за
професионалното им развитие и у;Дейност 5:
Обучение по ключова компетентност
«Английски език», общо 100 учебни часа
теория и практика.;Дейност 6: Приключване
на процедурата по ПМС № 55/12.03.2007 г. за
избор на изпълнител за провеждане на
мотивационно обучение за безработните
лица, включени в изпълнение на проектните
дейности и разработване на планове за
професионалното им развитие ;Дейност 7:
Провеждане на мотивационно обучение на 45
безработни лица, включени в изпълнение на

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

BG051PO0011.1.10-0040C0001

BG051PO001- Териториална
конкурентни участници
1.1.10-0040
организация на
на пазара на труда
научнотехническите
съюзи - Русе Дом на науката и
техникана

11

156 298,90

156 298,90 Област: Русе
Община - Русе
Oбщина: Русе 7000
Русе ул.
"Александровска"
№ 28

Дейност 1: Организационна дейност;Дейност
2. Подбор на обучаеми и сформиране на
групи.;Дейност 3. Осигуряване на материална
обезпеченост за провеждане на
обученията;Дейност 4. Професионално
обучение на целевата група;Дейност 5.
Обучение на целевата група по ключови
компетентности;Дейност 6. Мотивационно
обучение на целевата група;Дейност 7
Информиране и публичност

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

BG051PO0011.1.10-0031C0001

BG051PO001- РУЛАН ООД
1.1.10-0031

10

188 563,98

188 563,98 Област: Русе
Община - Русе
Oбщина: Русе 7000
Русе ул. "Цар
Калоян"
№14,вх.2,ет.5,ап.12

Дейност 1. Управление на изпълнението на
проекта;Дейност 2. Подбор и обучение за
професионална квалификация на 60
бенефициенти;Дейност 3. Обучение крайните
бенефициенти за придобиване на умения по
ключови компетентности, съгласно
Европейската референтна рамка ;Дейност 4.
Провеждане на мотивационни обучения на
крайните бенефициенти и разработване на
планове за професионалното им развитие и
усъвършенстване;Дейност 5. Организиране
на процедури по избор и възлагане на
външни доставки на стоки и услуги ;Дейност
6. Публичност и информиране

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

Нов шанс
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Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

Име на кандидата

BG051PO0011.1.10-0010C0001

BG051PO001- ЦПО към РС на
1.1.10-0010
ТПК В.Търново
ЕООД

Шанс за реализация

12

199 041,40

199 041,40 Област: Габрово
Oбщина: Габрово
5300 Габрово
ул.Юрий Венелин
8, вх.А, ет.2, ап.4

BG051PO0011.1.10-0084C0001

BG051PO001- EТ "Деметра 1.1.10-0084
Мая Антова"

С нови умения и
желание за работа

10

192 258,34

192 258,34 Област: Враца
Община - Видин
Oбщина: Враца
3000 Враца
кв."Бистрец",ул."Ма
настирска"
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Община - Габрово

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1. Наименование на дейността: Сформиране
на екип за управление на проекта;2.
Наименование на дейността: Провеждане на
професионално обучение;3. Наименование на
дейността: Провеждане на обучение по
ключови компетенции;4. Наименование на
дейността: Провеждане на мотивационно
обучение и разработване на планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;5. Наименование на
дейността: Публичност и визуализация на
проекта

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

Дейност 1. Организация и управление на
проекта;Дейност 2. Подбор на безработни
лица, съвместно с бюрата по труда и
сформиране на групите за обучение.;Дейност
3. Организиране и провеждане на обученията
по професионална квалификация.;Дейност 4.
Избор на външен изпълнител по ключови
компетентности.;Дейност 5. Избор на външен
изпълнител за провеждане на мотивационно
обучение и разработване планове за
професионално развитие и усъвршенстване.
;Дейност 6. Публичност и визуализация на
проекта

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

BG051PO0011.1.10-0069C0001

BG051PO001- АДИГ ГРУП ООД
1.1.10-0069

Перспективи за
професионална
реализация

BG051PO0011.1.10-0133C0001

BG051PO001- "КОНСОРЦИУМ
1.1.10-0133
БРАЯН"ООД

"Консорциум Браян" за
квалификация и
мотивация на
уязвимите групи за
конкорентно включване
на и интегриране на
пазара на труда чрез
обучение

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

9

97 288,95

12

137 507,48

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

97 288,95 Област: София
град Oбщина:
Столична 1303
София
ул."Софронии
Врачански" №30

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Номер на договор/заповед в
ИСУН

Име на кандидата

Община - Пловдив

137 507,48 Област: Стара
Община - Стара
Загора Oбщина:
Загора
Стара Загора 6000
Стара Загора "Св.
Княз Борис 1" 93,
ет 10-офис
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Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Дейност 1. Подготовка стартирането на
проекта;Дейност 2. Сформиране на групите за
обучение;Дейност 3. Мотивационно обучение
;Дейност 4. Професионално
обучение;Дейност 5. Обучение по ключови
компетентности ;Дейност 6. Информация и
публичност;Дейност 7. Управление и
мониторинг

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

Дейност 1 - Подбор на безработни лица,
представители на уязвимите групи на пазара
на труда, регистрирани в ДБТ.;Дейност 2 Мотивоционно обучение и разработване на
планове за професионално развитие и
усъвършенстване;Дейност 3 - Обучение по КК
"Умения за работа в екип";Дейност 4 Професионално обучение по професията
"Помощник пътен строител";Дейност 5 Управление на проекта;Дейност 6 Информиране и публичност

Брой лица, на които са
разработени планове за
професионално развитие и
усъвършенстване;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Брой лица,
преминали мотивационно
обучение;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови
компетенции

