
     

 Настоящият документ е съставен по проект BG05M9OP001-1.057-0036-C01„Пoвишаване на знанията и уменията на заетите 
лица въе„ВЕСЕЛИНА БИС“ ООД чрез обучения по професионална квалификация и ключова компетентност “по процедура 
BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ” по  Оперативна програма "Човешки ресурси 2014-2020" чрез Европейския социален фонд.. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от "ВЕСЕЛИНА БИС" ООД и при никакви обстоятелства не може да се 
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 
www.eufunds.bg  

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ 

„ВЕСЕЛИНА-БИС“ ООД ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ  
ПО СХЕМА BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“ 

 
 На 19.02.2020г. "ВЕСЕЛИНА БИС " ООД стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-
1.057-0036-C01,, Пoвишаване на знанията и уменията на заетите лица във ВЕСЕЛИНА - БИС ООД чрез 
обучения по професионална квалификация и ключова компетентност " 
 

Общата цел на проекта е: "Да се насърчи професионалното и кариерното развитие на 
настоящия персонал и на едно безработно/неактивно лице чрез обучения за повишаване на уменията в 
сферата на продажбите и търговията и компетенциите по чужд език."  

. 
За постигането й са формулирани следните специфични цели:  
За постигането на общата цел са формулирани три специфични цели: 
СЦ 1: Да се повиши професионалната квалификация чрез формиране на нови знания, 

умения на заетите лица и на едно безработно/неактивно лице чрез предоставяне на обучения в 
професионално направление "Търговия на едро и дребно"; 

СЦ 2: Да се формират нови знания по чужд език на заетите лица и на едно 
безработно/неактивно лице чрез включването им в обучение по КК 2 „Общуване на чужди 
езици“. 

СЦ 3: Да се осигурят условия за устойчива заетост и професионална реализация на едно 
лице до 29 г. 

Чрез изпълнението на заложените дейности „ВЕСЕЛИНА-БИС“ ООД цели да се постигне 
повишаване на компетенциите, професионалните умения на лицата от целевите групи, съобразени с 
актуалните нужди на бизнеса и индивидуалните им потребности за заетост и реализация.  
 
Срокът на изпълнението на проекта: 17 месеца  
 
Договор: № BG05M9OP001-1.057-0036-C01 
Бенефициент: „ВЕСЕЛИНА-БИС“ ООД 
Общата стойност на проекта: 115 374.00  лв., от които 58 899.90 лв. Европейско 
финансиране 
Национално финансиране: 10 394.10  лева 
Собствено съфинансиране: 46 080.00  лева. 

 
Начало на проекта: 19.02.2020 г                      Край на проекта: 19.09.2021г. 


