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Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
Този документ е създаден във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.03 „ШАНС ЗА ВСИЧКИ”. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БГАСИСТ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
 

Европейски социален фонд Европейски съюз 

 

ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В 
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ БГАСИСТ ООД” 

 
Договор № BG051PO001-5.1.03-0009-C-0001 

 

Цел на проекта:  
Създаване на условия за социално включване на хора с увреждания чрез осигуряване на обучения и 
пълноценна трудова реализация.  
Повишаване на конкурентоспособността на специализирано предприя-тие чрез инвестиране в 
човешки капитал.  
 
Продължителност на проекта: 16 месеца  

Обща стойност на проекта: 62155,01 лева 

Проекта стартира на 01.03.2012г. 

Европейски социален фонд 
Европейският социален фонд (ЕСФ) е един от Структурните фондове на Европейския Съюз (ЕС). Той е 
учреден с Договора от Рим през 1957 г. и е основният финансов инструмент на ЕС за инвестиции в хората и 
съдейства за икономическото и социалното сближаване на държавите-членки чрез подкрепа на техните 
политики за развитие на човешките ресурси, постигане на пълна трудова заетост, насърчаване на 
образованието и обучението, подобряване на конкурентноспособността и професионалната мобилност на 
заетите лица.  
Финансовият принос на ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2007 – 
2013 г. е 1 031 789 139евро,а средствата от националния бюджет на Република България са 182 080 436 евро.  
 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
Стратегическата цел на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”е да се подобри 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. 
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” има осем приоритетни оси. 
 
 

Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика 
Основната цел на Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната 
икономика, Област на интервенция 5.1. Подкрепа на социалната икономика е да се насърчи 
развитието на социалната икономика и да се инвестира в социалния капитал.  
В рамките на тази област на интервенция, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "ШАНС 
ЗА ВСИЧКИ", се предоставя подкрепа на съществуващи специализирани предприятия и кооперации на хора с 
увреждания и социални предприятия.  
 

Европейски съюз 
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СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ "ШАНС ЗА 
ВСИЧКИ" 

 
КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
Според Стандартните правила на ООН, хората с увреждания имат право да живеят и да се реализират в 
собствените си общности. Те трябва да получават необходимата помощ и подкрепа в обичайна среда и в 
масовите структури за обучение, здравеопазване, заетост и социално обслужване. На хората с увреждания 
трябва да се даде възможност да упражняват човешките си права, и по-специално в областта на трудовата 
заетост, трябва да им се осигуряват равни шансове за продуктивна и доходоносна работа. 
Политиката на Европейския съюз за равни възможности за хората с увреждания предполага мерки за 
премахване на пречките за тяхната пълна интеграция, в това число и чрез осигуряване на заетост. 
 
СХЕМАТА ЦЕЛИ оказване на подкрепа за социалното включване на хора с увреждания чрез подкрепа за 
специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания за предоставяне на обучения за придобиване 
или повишаване на професионална квалификация и осигуряване на заетост за хора с увреждания. 
Схемата се фокусира върху обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или 
за придобиване на ключови компетенции на хора с увреждания и осигуряване на последващата им заетост за 
срок от една година. Мерките ще бъдат насочени както към новонаеманите лица, така и към служителите в 
тези организации, като по този начин ще се гарантира повишаване на конкурентоспособността и стабилизиране 
на позициите на пазара. 
 

ПРОЕКТЪТ 

Настоящият проект „Обучение и заетост за хора с увреждания в специализирано предприятие 
БГАСИСТ ООД”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 
2007-2013 г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.03 
„ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, ще даде мощен тласък в разширяването и развитието на фирмата. В него е 
предвидено да бъдат проведени обучения за професионална квалификация и ключови 
компетентности, както за служителите, работещи във фирмата, така и за още две лица с увреждания, 
които впоследствие ще бъдат назначени на работа.  
Общо 5 служители с увреждания ще придобият професионалната квалификация маркетолог, 
което е съобразено с дейността на фирмата. По ключови компетентности двама служители ще 
изучават английски език, а други четирима - инициативност и предприемачество. Това ще повиши 
способността им за ефективна работа и комуникация с доставчици и клиенти. Чрез повишаването на 
професионалната квалификация и ключовите компетентности на служителите осезателно ще се 
подобри качеството на предлаганите от фирмата услуги, възможностите за консултации и участие в 
други проекти, свързани с хората с увреждания.  
За новоназначените служители ще бъдат оборудвани работни места, ще бъдат създадени най-добри 
условия за работа, съобразно тяхното увреждане, ще бъдат осигурени наставничество и асистентска 
помощ, като  всичко това ще допринесе за тяхната пълноценна трудова заетост.  
 

Чрез успешната реализация на този проект ще се постигнат няколко основни цели:
- Създаване на условия за социално включване на хора с увреждания, чрез осигуряване на обучения  и 
пълноценна трудова реализация;  
- Повишаване на конкурентоспособността  на специализирано микро предприятие чрез инвестиране в 
човешки капитал;  
- Разширяване  на персонала на предприятието и разкриване на адаптирани работни места;  



 Схема за безвъзмездна финансова помощ 
 BG051PO001-5.1.03 “ШАНС ЗА ВСИЧКИ” 

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

Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
Този документ е създаден във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.03 „ШАНС ЗА ВСИЧКИ”. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БГАСИСТ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
 

Европейски социален фонд Европейски съюз 

- Повишаване качеството на човешките ресурси във фирма БГАСИСТ ООД, чрез създаване на 
система за развитието на ресурсите, както и чрез професионално обучение и придобиване на ключови 
компетентности.  
 

БГАСИСТ ООД
От 2007 г. фирма БГАСИСТ ООД  се занимава с разпространение на помощни средства за хора с 
увреждания, проучва и предлага  различни високотехнологични продукти и услуги. Тя внася на 
българския пазар екранни четци, брайлови дисплеи, видеоувеличители и други помощни средства, 
които дават възможност на хората със зрителни увреждания да бъдат по-пълноценни в ежедневието, 
учебния процес или професията, да повишават квалификацията си и да бъдат максимално 
продуктивни и независими. Фирмата извършва също и услугите: инсталиране на специализиран 
софтуер и хардуер и обучение за работа с него; Разработка на приложни софтуерни продукти 
достъпни за хора с увреждания; Разработка на достъпни за лица с увреждания интернет сайтове; 
Консултиране за технологии и адаптирано работно оборудване; Консултиране за проектни дейности, 
свързани с лицата с увреждания и т.н. 
 
 
Въпреки, че съществува отскоро, фирмата има няколко успешни проекта, по които участва като 
изпълнител или подизпълнител. По тези проекти фирмата извършва дейности като: 
- Оборудване на читателски места за хора със зрителни увреждания в библиотеки  
- Въвеждане в експлоатация на брайлови печатници в специализираните училища за деца с нарушено 
зрение, обучения и консултации на служителите 
- Оборудване на работни места на лица със зрителни увреждания, работещи в обичайна или 
специализирана работна среда  
- Изграждане на интернет сайтове и web-базирани информационни системи по проекти на 
организации за хора с увреждания;  
- Оборудване на учебна зала за незрящи студенти и съставяне на помагало за незрящи потребители по 
проект на СУ "Св. Климент Охридски". 
 
 

ЗА КОНТАКТИ: 
БГАСИСТ ООД 
гр. София 1000, 
ул. Г. С. Раковски 163, ет. 1, ап. 4, офис 2 
тел.: 0899 88 4454 
Електронна поща: office@bgassist.com 
Интернет страница: www.bgassist.com 

 

            
 
 
 


