
 

 
 

 

 

 

  

 

 
Договор №BG05M9OP001-1.003-0272-С02 Проект „Създаване на заетост на неактивни и 

безработни лица с осигуряване на обучение по професионална квалификация в „Епозид БГ 

Варна“ ЕООД“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020. 
  

Договор №BG05M9OP001-1.003-0272-С02 

ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА НЕАКТИВНИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА С 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ В ЕПОЗИД БГ ВАРНА ЕООД“ 

 

Епозид БГ Варна ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмезна финансова 

помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

 

Фирма „Епозид БГ Варна“ ЕООД стартира изпълнението на проект с европейски 

средства за осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица в производствената 

база на предприятието в гр.Девня. На 3 ноември 2016 г. дружеството подписа договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект BG05M9OP001-

1.003-0272-С01 „Създаване на заетост на неактивни и безработни лица с осигуряване на 

обучение по професионална квалификация в „Епозид БГ Варна“ЕООД“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Проектът се осъществява с 

финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Общата стойност на одобрения проект е 108 640 лв., от които 92 344 лв. европейско и  

16 296 лв. национално финансиране.  

Планираните дейности включват:  

 Търсене и наемане на неактивни и безработни лица за период от 12 месеца 

 Провеждане на курсове за обучение по професионална квалификация  

 Закупуване на ДМА за новоназначените лица по проекта 

 Извършване на организация и управление на проекта 

 Осигуряване на публичност и визуализация на проекта 

По проекта е предвидено дружеството да разкрие нови 12 работни места в 

производствената си база в гр.Девня. От тях 4 работни места са за заварчици, 6 за 

монтажници метални конструкции и 2 за шмиргелисти. На свободните позиции ще бъдат 

наети безработни или неактивни лица, като поне половината от тях ще бъдат от 

приоритетни групи на пазара на труда: безработни младежи на възраст до 29 години, 

безработни над 54 години, трайно безработни, с ниска степен на образование или хора с 

увреждания. Те ще бъдат назначени на трудови договори за срок от 12 месеца с 

месторабота гр. Девня, Промишлена зона, Производствена база КЗУ. За всеки новонает за 

срок от 1 година ще бъде осигурено и обслужване от служба по трудова медицина.  

 Освен наемане на персонал, проектът предвижда включване в обучение за 

професионална квалификаци на новоназначените заварчици. Те ще преминат обучение по 

първа квалификационна степен по професия „заварчик“, специалност „заваряване“. С цел 

осигуряване на добри условия на труд, с европейски средства ще бъде закупено работно 

облекло за новите служители и оборудване, необходимо за дейността им. Предвижда се 

доставка на ъглошлайфи, акумулаторни отверки, перфоратор, къртач, ударен гайковерт и 

други активи, пряко свързани с новите работни места.  

Срокът за изпълнение на проекта е 16 месеца(до 03.03.2018 г.). След неговото 

приключване Епозид БГ Варна ЕООД се ангажира да запази 7 от новите работни места за 

срок от още една година.  

С реализация на проекта фирмата-бенефициент ще допринесе за изпълнение на 

националните и европейски политики, насочени към подобряване на достъпа до заетост и 

качеството на работните места.  


