
 
ПРОЕКТ BG05М9ОР001-1.057-0110 

„Умен и ефективен персонал” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
 

 
Проект „Умен и ефективен персонал“  

 
 
На 01.02.2020 г. „ОМЕГА-Б-Г“ ЕООД, стартира изпълнението на проект № BG05М9ОР001-
1.057-0110 „Умен и ефективен персонал“, финансиран по процедура BG05М9ОР001-1.057 
„Умения“, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.  
 
ОБЩАТА ЦЕЛ на проекта е повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки 
професионалното и кариерно развитие, чрез стимулиране участието в различни форми на 
заетост и учене през целия живот.  
 
СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ на проекта са насочени към:   

• Повишаване на адаптивността и квалификацията на заетия персонал в „ОМЕГА-
Б-Г” ЕООД, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие  и надграждане на 
придобити знания в областта на охранителната дейност; 

• Предоставяне на възможност на заетите лица да усвоят важни ключови 
компетентности, пряко свързани с ежедневната им работа и основната дейност на 
фирмата; 

• Осигуряване на добре подготвени и мотивирани кадри, отговарящи на 
повишените изисквания на работодателя, способни да реализират общо 
фирмената политика и цялостна стратегия за развитие на дружеството; 

• Продължаващо инвестиране в развитието на човешкия капитал, като важен 
елемент от политиката по управление на човешките ресурси в „ОМЕГА-Б-Г” 
ЕООД. 

 
В резултат от изпълнението на проекта се очаква да се повиши адекватността на уменията на 
представителите на целевите групи, спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса в 
съответствие с потребностите на частния охранителен сектор, в следствие на което да си 
осигурят предпоставки за продължителна заетост. 
 
ЦЕЛЕВА ГРУПА: 30 заети лица, назначени на трудов договор. 
 
Дата на стартиране: 01.02.2020 г.  
Дата на приключване: 04.04.2021 г. 
Място на изпълнение: гр. София  
 
Общата стойност на проекта: 66 600,00 лева, в това число:  
ЕСФ: 33 966,00 лв.  
Национално финансиране: 5 944,00 лв. 
 
 
 

Контакти: „ОМЕГА-Б-Г“ ЕООД, гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ бл. 3, вх. А, ап. 5, 
тел. 0885398090, е-mail: omega24@abv.bg, Ангел Хантов - управител 

 

www.eufunds.bg 
Една посока, много възможности! 
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