
 

 

 

 

 
 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

 „Евро Консултинг Груп” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по процедура: BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ на 

Оперативна програма „Развитие нa човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 

Номер на проектното досие: BG05M9OP001-1.003-1360 

Договор №: BG05M9OP001-1.003-1360-C01 

Наименование на проекта: Нови работни места в "Евро Консултинг Груп" ЕООД 

Дата на сключване на договора: 09.08.2016 г. 

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 09.10.2017 г. 

Продължителност на изпълнение (в месеци): 14 месеца 

Място на изпълнение: България, гр. София 

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 74 272,60 лв. 

Размер на БФП (в лева): 74 272,60 000 лв. 

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 63 131,71 лв. 

Процент на съфинансиране от Съюза: 85% 

Кратко описание на проекта: 

Основната дейност на "Евро Консултинг Груп" ЕООД е цялостно разработване, 

администриране, управление, текущ контрол и отчитане на проекти по ОП 

„Конкурентоспособност 2007-2013" и ОП„Иновации и конкурентоспособност 2014-2020".  

Целта на проекта e да се подобрят перспективите за заетост на безработни и неактивни 

младежи, чрез създаване на устойчиви работни места в сферата на консултантските услуги. 

Целева група на настоящия проект са безработни лица, регистрирани в дирекция Бюро по 

трудна и неактивни лица, мотивирани да се развиват професионално в сферата на 

консултантската дейност на инвестиционни проекти и отговарящи на изискванията на 

работодателя за съответната длъжност. В рамките на проекта ще бъдат наети 6 безработни и 



 

 

 

 

 
 

неактивни лица. Всички шест включени в проекта лица, ще бъдат от специфичната 

категория: "безработни младежи до 29 години". 

Реализирането на заложената цел на проекта ще се осъществи, посредством комбинацията от 

следните дейности:  

 Дейност 1. Организация и управление; 

 Дейност 2. Нaемане на безработни и неактивни лица във фирма „Евро Консултинг 

Груп” ЕООД;  

 Дейност 3. Закупуване на оборудване, обзавеждане,ДНА и стопански инвентар 

свързани със създаване на нови работни места;  

 Дейност 4. Популяризиране на проекта. 

Успешната им реализация ще има положителен ефект за постигането на специфичните цели 

на проекта: Откриване на 6 нови работни места за безработни и неактивни лица и 

предоставяне на възможност на представителите на целевата група за трудова реализация и 

професионално развитие; Осигуряване на възможност за устойчива заетост в компанията, 

чрез запазване на 3 от създадените нови работни места за минимум 12 месеца след 

приключване дейностите по проекта; Оборудване и техническо обезпечаване на 

новосъздадените работни места, като по този начин ще се гарантира тяхната устойчивост и 

се осигуряват благоприятни и безопасни условия на труд за новоназначените служители; 

Осигуряване на публичност на дейностите и резултатите от проекта. 

 

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И 

ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В "ЕВРО КОНСУЛТИНГ 

ГРУП" ЕООД ”  С ДОГОВОР: BG05M9OP001-1.003-1360-C01 

 

 


