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Приоритетна ос 2:   

Повишаване на производителността и адаптивността на 
заетите 

Основна област на интервенция: 

2.2. Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда 
 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 



 
 

ПРОЕКТ BG051PO001 – 2.2.03 – 0217 
“На път – към устойчив напредък” 

ДБФП № ESF - 2302 – 02 - 10004. 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския 
съюз. 

 
 
 
 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на 

Европейския социален фонд.  

“КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД носи цялата отговорност за 

съдържанието на настоящия документ и при никакви 

обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на 
Европейиския съюз или «АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА». 



ОСНОВНА ЦЕЛ НА 
ПРОЕКТА 

•      Основна цел на Проекта е насърчаване на 
географската мобилност на работната сила в 
България  чрез повишаване на адаптивността и 
гъвкавостта им. Това, от своя страна, ще 
допринесе за подобряване качеството на живот на 
хората в България чрез подобряване на човешкия 
капитал, постигане на високи нива на заетост, 
повишаване на производителността, достъп до 
качествено образование и учене през целия живот 
и засилване на социалното включване – главни 
приоритети на Оперативна програма Развитие на 
човешките ресурси. 



СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 

 НА ПРОЕКТА 

Най-важната специфична цел на Проекта е: 

• подобряване гъвкавостта на пазара на труда и 
подобряване адаптивността на заетите лица. 
Гъвкавостта на пазара на труда се повишава чрез 
насърчаване на териториалната и 
професионалната мобилност и развитие на 
гъвкави форми на заетост, както и предоставяне 
на стимули за насърчаване на териториалната 
мобилност и развитие на гъвкави форми на 
заетост и промотиране на дистанционната 
работа. 



ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО 
ПРОЕКТА 

• Целевата група по Проекта включва 36 души от 
персонала на фирма „КАН УЧТЕХСПОРТ - 
БЪЛГАРИЯ” ООД, работещи  в производствената база 
на фирмата находяща се в с. Кукорево, общ. Ямбол.  
 

• Работниците работят на една смяна и ежедневната 
им работа е свързана с пътуване от домовете им (по-
голямата част от персонала на фирмата пътува от гр. 
Ямбол) до предприятието в с. Кукорево, общ.Ямбол.  
 

•По възраст, включените в целевата група работници 
се разпределят по диапазони, както следва: 
             от 20 до 30 год.:  12 
             от 30 до 40 год.:  13 
             от 40 до 50 год.:  11  



      Всичките 36 представители на целевата 
група живеят в гр.Ямбол, служебния 
транспорт ги взема от и връща до няколко 
избрани отправни точки, избрани така, че да 
бъдат максимално удобни за хората и в същото 
време икономични от гледна точка на 
разходите за фирмата.  



За успешното реализиране на 
проекта и постигане на 

поставените цели, предвиждаме 
следните Дейности: 

•Дейност 1: Сформиране на управленския екип 
(ръководител, координатор, счетоводител) на Проекта и 
ясно разпределение на задачите и отговорностите в този 
екип за изпълнението на дейностите по проекта; 
 

•Дейност 2: Избор на изпълнител за превоз на 
работниците на дружеството, в съответствие с изискванията 
на ПМС № 69; 
 

•Дейност 3: Организация и осъществяване на дейностите 
по информиране и публичност; 
 

•Дейност 4: Основната дейност на проекта - превоза на 
работниците на фирма „Кан Учтехспорт България” ООД до 
и от работното им място. 



       Основният управленски екип трябва да осигури успешното изпълнение 
и отчитане на Проекта. Ключовите фигури в него са: 
 

• Ръководител: Отговорен е за цялостната реализация на Проекта, в това 
число – разпределянето на задачите и координиране дейността на другите 
членове на екипа, планирането на месечната дейност и подготвянето на 
отчети, контролиране изпълнението на месечния план - график и спазване 
сроковете за изпълнение на задачите, при завършване на проекта отчита 
неговото цялостно изпълнение и осигурява приемането му от Агенцията по 
заетостта при МТСП.  
 

• Координатор: има задължението да координира дейността по проекта 
между Водещата организация и Подизпълнители, участва в организирането 
и контролирането на проектните дейности,  отговаря за популяризирането 
на Проекта и резултатите от него, подпомага счетоводителя по отчитането 
на Проекта. 
 

• Счетоводител: обработва подадената му счетоводна документация и 
участва в изготвянето на отчети. Взема пряко участие в подготовката и 
провеждането на търговете. Извършва други дейности по проекта по 
преценка на ръководителя.  

Дейност 1:  

Сформиране на 
управленския екип 



       Изборът на Изпълнител за превоз на работниците 
на “КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ООД ще се 
извърши от Ръководителя, счетоводителя и 
координатора на проекта на базата на изпълнена 
процедура по ПМС 69/2013.  
     Услугата ще бъде възложена на правоспособен, 
съгласно българското законодателство, Изпълнител с 
цел по-голяма прозрачност на възлагането и 
намиране на оптимална и икономически най-
изгодна оферта за доставка на услугата.  
     При определяне на Изпълнител по Проекта ще 
бъдат спазени всички изисквания на Българското и 
Европейското законодателство.  

Дейност 2:  

Избор на изпълнител за 
превоз 



        Подготовка и провеждане на PR-кампания за популяризиране  на 
Проекта и неговите цели, включваща: 

• провеждането на две презентации, на които ще бъдат поканени     
представители на ДРСЗ и ДБТ, както и на местните и централни медии. 
 

        По време на първата презентация ще бъде представен Проектът, 
основните идеи и предвидените дейности, както и очакваните резултати. 
        Втората презентация ще се проведе при приключването на Проекта и 
ще има характер на своеобразен обществен отчет за направеното по него и 
постигнатите резултати, както и за  проблемите.  
        При необходимост ще бъдат организирани и други брифинги, 
изпращането на съобщения и даване на интервюта от Ръководителя на 
Проекта и/или оторизирани представители на Водещата организация. 
 

• Изработване и поставяне на подходящо място информационни 
табели за Проекта, както и дизайн, предпечат и печат на 
информационни брошури и стикери ще допринесе за 
информираността на широк кръг заинтересовани лица и 
популяризирането на Проекта и Оперативната Програма.  
•Ще бъдат публикувани 2 обяви, свързани с процедурите по ПМС 
69/2013  

Дейност 3:  

Организация и осъществяване на 
дейностите по информиране и 

публичност 



        В рамките на тази дейност ще бъде осъществен същинския 
превоз на работниците на фирма „КАН УЧТЕХСПОРТ 
БЪЛГАРИЯ ”ООД  от домовете им до работното им място в 
производствената база в с.Кукорево, общ.Ямбол. 
      Транспортът ще бъде осъществяван от избраният 
Изпълнител, правоспособен да извършва дейността, съгласно 
българското законодателство.  
      Превозни средства пътуват по маршрута: 
• гр.Ямбол - с.Кукорево - ул. Независима държава – Обходен 
път/север - ул. Преслав - бул. Димитър Благоев – ул. Дружба - 
ул. Николай Петрини – бул. Крайречен булевард – ул. Срем - 
ул.Търговска – бул. Граф Игнатиев и обратно.  
       Работниците работят на пет и шестдневна работна 

седмица, в зависимост от натовареността на производството.  

Дейност 4:  
Превоз на работниците на фирма 

„Кан Учтехспорт България” ООД до 

и от работното им място. 



      Проектът предлага специфичен модел за повишаване 
производителността на предприятията и на интервенция на 
пазара на труда чрез подпомагане на работодателите в 
транспортирането на служителите им до и от работните им 
места.  
      Настоящият проект ще служи като модел за бъдещи 
дейности, свързани с осигуряване на транспорт и логистика. 
Устойчивата заетост чрез инвестиране в човешките ресурси и 
техния потенциал е част от фирмената стратегия на „КАН 
УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ООД.  
      Чрез дейностите по проекта ще се повиши качеството на 
човешкия потенциал, като в резултат ще нарасне и 
производителността на труда, което е гаранция за финансова 
устойчивост на фирмата в бъдеще време. 

         

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПРОЕКТА 



ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  20 829,06 лева 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 15 месеци 


