
Договор за БФП№ BG05M9OP001-1.021-0159 
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СЪОБЩЕНИЕ 
 

 
На 23.02.2018 г. фирма „ЕЛФИ ТУРС“ ЕООД подписа с Министерството на труда 
и социалната политика договор за безвъзмездна финансова помощ по проект 
BG05М9OP001-1.021-0159 Повишаване на квалификацията на служителите в 
"ЕЛФИ ТУРС" ЕООД по процедура BG05М9OP001-1.021 „Обучения за заети 
лица“ – Компонент II по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020. Проектът е на обща стойност 15 290.00 лв., от които 12 996.50 лв. 
европейско (ЕСФ) и 2 293.50 лв. национално финансиране. 
 
По проекта е предвидено изпълнението на следните дейности: 

1) Предоставяне на професионално обучение за придобиване на трета 
степен на професионална квалификация по професия 482040 
Организатор Интернет приложения, специалност 4820401 Електронна 
търговия на 5 от заетите във фирмата служители; 

2) Предоставяне на обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на 
чужди езици“ – обучение по руски език на 7 от заетите във фирмата 
служители. 

Основната цел на проекта е повишаване на адаптивността на работната сила на 
"ЕЛФИ ТУРС" ЕООД, както и на нейната конкурентоспособност в контекста на 
стратегическите цели на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020. 

Специфичните цели на проекта включват:  

1. Инвестиране в човешкия капитал на фирмата чрез предоставяне на по-добро 
образование и квалификация в съответствие с потребностите на пазара на труда 
за изграждане на стабилна икономика, основана на знанието; 

2. Повишаване на квалификацията на заетите в „ЕЛФИ ТУРС“ ЕООД лица 
съобразно Европейските стандарти за предоставяне на услуги в туристическия 
сектор; 

3. Подобряване адаптивността на заетите лица и насърчаване на гъвкавостта на 
пазара на труда в туристическия бранш. 

Целите на проекта съответстват напълно на целите на процедура 
BG05М9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ за интегрирането на българския 
пазар на труда към единния европейски пазар чрез подобряване на 
адекватността на уменията на работната ръка, повишаване на 
производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост и 
заемане на по-качествени работни места. 

Изпълнението на проекта ще спомогне за преодоляване на основните 
предизвикателства с които ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 се 
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опитва да се справи, а именно постигане на по-висока и качествена заетост, 
създаване на възможност за обучение през целия живот, както и подобряване 
адаптивността на заетите и качеството на работните места. 

 
 


