
Проект № BG05M9OP001-1.003-1959

С наименование: „Създаване на нови работни места в „Ес Джи Груп” ЕООД”

Договор № BG05M9OP001-1.003-1959-C01 по процедура за набиране на проекти „НОВО
РАБОТНО МЯСТО 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020, съфинансирана от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН
ФОНД

Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Инвестиционен приоритет 1:  „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица,
включително  трайно  безработни  и  лица,  отдалечени  от  пазара  на  труда,  а  също  и  чрез
местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“

Инвестиционен приоритет 3: „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора,в
частност  тези,  които  не  са  ангажирани  с  трудова  дейност,  образование  или  обучение,
включително младите хора,  изложени на риск от социално изключване,  и младите хора от
маргинализирани  общности,  включително  чрез  прилагане  на  гаранция  за  младежта  (с
финансиране от ЕСФ)”

Наименование на процедурата: „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

Кратко описание на проекта:

"Ес Джи Груп" ЕООД е българска компания, специализирана в проектирането, доставката и
монтажа  на  системи  за  сигурност  за  вътрешния  пазар.  С  цел  да  отговори  за  завишеното
търсене на предлаганите услуги, „Ес Джи Груп“ ЕООД се нуждае от увеличаване на персонала
и ново специализирано оборудване за новоназначените хора. Основна пречка за изпълнението



на тази задача е липсата на достатъчен човешки ресурс. Изпълнението на проекта ще позволи:
1. Разкриване  на  10  нови  работни  места  за:  1  бр.  търговски  представител,  8  бр.техници,
електротехника,  1  бр.  офис  мениджър  2. Включване  в  професионално  обучение  на  8  от
новонаетите лица.; 3. Създаване на условия за нормална работна среда чрез оборудване на
новоразкритите работни места. Целева група по проекта: безработни и/или неактивни лица
като поне 50 % от новоназначените ще бъдат безработни младежи до 29 г.вкл.

Цели на проекта: да се осигури достъп до устойчива заетост и качествени условия на труд за
10 лица от целевата група за период до12 м.; да се осигури професионално обучение за 8 от
новонаетите  лица;  да  се  осигурят  нормални условия за  работа  чрез  оборудване  на новите
работни места и спазени изисквания по БЗР; да бъдат запазени мин. 5 от новите работни места
за период от мин. 1г. след прилючване на проектните дейности. Очаквани резултати: осигурен
достъп до качествена заетост за 10 лица от целевата група; успешно преминати професионали
обучения; осигурена устойчива заетост за мин. 5 от новоразкритите работни места, създадени
качествени условия на труд; стабилен доход на заетите; повишена конкурентоспособност на
фирмата. Проектни дейности: 1. Осигурване на заетост за период до 12 месеца на 10 бр. лица
от  целевата  група  при  спазени  изисквания  за  безопасност  и  здраве  при  работа.;  2.
Предоставяне на професионални обучения за 8 от новоназначените лица; 3.Осигуряване на
оборудване за новоразкритите работни места; 4. Визуализация на проекта; 5. Ораганизация и
управление на проекта.

С  реализирането  на  проекта  дружеството  ще  постигне  следните  цели,  заложени  в
проектното предложение:

 Да се осигури устойчива заетост за 10 лица от целевата група чрез наемането им за
период  до12  месеца  като  поне  5  от  тях  да  бъдат  от  специфичната  категория
"Безработни младежи до 29 г. вкл."; 

 Да  се  повиши  мотивацията  за  личностно  развитие  чрез  наемането  на  работа  и
квалификация  на  работното  място,  посредством  предоставяне  на  професионално
обучение за 8 от новонаетите лица;

 Да се създадат условия за пълноценен труд чрез оборудване на новите работни места и
обезпечаване на безопасността на труда за новонаетите; 

 Да се осигури устойчива заетост чрез запазване на поне 5 от новите работни места за
минимум 1 г. след изпълнение на проекта.

Начало: 15.02.2017 г. 
Край: 15.09.2018 г.

Обща стойност на проектното предложение: 116 131.18 лв. 
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 116 131.18 лв.


