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„ПЪТПРОЕКТ” ЕООД започна работа по нов проект, финансиран от ОП 

„Развитие на човешките ресурси” 
 
През месец март 2017 г. стартира проект BG05M9OP001-1.003–1971-C01 „Успешно професионално 
развитие с „Пътпроект“ ЕООД”. Той е по процедура „Ново работно място 2015” - BG05M9OP001-
1.003 на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020. Продължителността му е 18 месеца. 
Финансирането е в размер на 156 444,00 лв., предоставени като безвъзмездна финансова помощ от  
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд. 
 

Цели на проекта 
Основната цел на проекта е да подобри достъпа до заетост на безработни и/или неактивни лица на 
пазара на труда, в т.ч. от уязвими групи, и да създаде устойчиви работни места, които да 
подпомогнат производствената дейност на фирмата. 
Настоящият проект ще бъде конкретно насочен към следните специфични категории безработни и 
неактивни лица: 
- безработни младежи до 29 г. включително и  
- безработни лица на възраст над 54 г.  
Предприятието категорично поема ангажимента поне 50% от наетите по проекта 10 лица 
задължително да спадат към горепосочените специфични категории. Предвижданията ни са при 
попълването на състава на целевата група да получим равно съотношение на новоназначените 
служители според принадлежността им към двете специфични категории: петима безработни 
младежи до 29 г. включително и петима безработни лица на възраст над 54 г. Възможно е и друго 
съотношение в зависимост от получените кандидатури по време на подбора.  
Общият брой на целевата група по проекта ще бъде 10 души, които ще бъдат назначени в офисите 
на "Пътпроект" ЕООД 
 

Основни дейности на проекта 
Основните дейности по проекта са: 

 Наемане  на  10  безработни  и/или  неактивни  лица,  в  т.ч.  младежи  до  29  години 
включително и лица над 54 г. в „Пътпроект” ЕООД като се създадат устойчиви работни 
места на наетите представители на целевата група; 

 Закупуване   на   оборудване/стопански   инвентар – свързано със създаването на нови 
работни места; 

 Организация и управление на проекта; 
 Информиране и публичност на проекта. 
  

Очаквани резултати от проекта 
В  резултат  10 лица  ще  бъдат  наети  на  субсидирана  заетост  в  офисите на „Пътпроект” ЕООД ще 
бъдат повишени уменията на наетите лица и ще се създадат нови устойчиви работни места във 
фирмата. 
 
 
 
 
Проект BG05M9OP001-1.003 – 1971-C01 „Успешно професионално развитие с „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД, финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Пътпроект“ 
ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган. 
 


