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Проектът: Ново начало с „АНДИ БГ“ ООД, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз. 

„АНДИ БГ” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-1.003-0570-С01, с наименование: Ново начало с „АНДИ БГ“ ООД, по процедура 

BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 285 316,00 лева.  

Предоставяната от Договарящия орган безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 % от 

общите допустими разходи по проекта. 

 

Срокът за изпълнение на договора за БФП е 16 месеца, считано от 01.09.2016 г. 

 

Кратко описание на проектното предложение: 

„АНДИ БГ” ООД е с предмет на дейност: проектиране, доставка на оборудване, изграждане и 

поддръжка на системи за сигурност като: Видеонаблюдение и видеоконтрол; Пожарогасителни и 

пожароизвестителни системи; Сигнално- охранителни системи; Системи за контрол на достъпа и 

работното време; Паркинг системи; Озвучаване и оповестяване; Системи за управление на сгради; 

Структурни кабелни системи; Компютърни мрежи; Елекроинсталации и др. Към момента в 

дружеството работят 170 лица. Дейностите по проекта предвиждат осигуряване на заетост на 20 

безработни и неактивни лица на възраст до 29 години и над 54 години като целева група по проекта. 

Също така за успешното включване в трудова заетост на лицата ще бъде осигурено оборудване 

необходимо за изпълнение на задълженията и обучение за придобиване на познания по част от 

професия „Електромонтьор”, специалност „Електрообзавеждане на производството код 5220204. За 

да се затвърдят познанията и да се квалифицират успешно новите лица ще бъде проведено обучение 

и по ключова компетентност 4 – дигитална компетентност.  

 

Очакваните резултати по проекта са:  
Успешно включване в рамките на 12 месеца на 20 безработни и неактивни лица в трудовата заетост в 

организацията, закупуване на оборудване необходимо за извършване на преките задължения на 

лицата и провеждане на обучение свързано с конкретната длъжност. Ангажимент на ръководството 

на „АНДИ БГ” ООД е да запази работните места на мин. 50 % от целевата група по проекта в рамките 

на 1 година след приключването на дейностите по проекта. Конкретните дейности по проекта са: 

Организация и управление на проекта, наемане на безработни и неактивни лица, провеждане на 

обучения, закупуване на оборудване, информация и публичност, като организацията има опит от 

успешно приключили предходни проекти. 

 

Общата цел на проекта е:  

Създаване на нови устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, които да се включат 

активно в трудова заетост. 

 

Специфичните цели на проекта са: 

1. Създаване на заетост на 20 безработни и неактивни лица за период от 12 месеца и осигуряване 

на възможност за последващото им развитие в „АНДИ БГ” ООД. 

2. Осигуряване на обучение на новоназначените безработни и неактивни лица за придобиване на 

професионална квалификация и ключови компетентности с цел осигуряване изискванията на 

съответните длъжности. 

3. Предоставяне на оборудване за работните места, чрез което ще се постигне ефективно 

използване на човешките ресурси и получената квалификация. 

4. Интеграция на уязвими групи от пазара на труда, а именно безработни и неактивни лица в 

трудовата дейност на „АНДИ БГ” ООД и постигане на дълготраен ефект по отношение на 

предоставените знания и създадените умения за новите работни места.  
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