
Договор № 
BG05M9OP001-1.036-

0003-C01

„Повишаване уменията, 
компетенциите и знанията на 

заетите в "Елбрус Холидейс" ЕООД за 
постигане на устойчива и качествена 

заетост
Проектът се осъществява с 
финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез 

ВОМР процедура за подбор на 
проекти № BG05M9OP001-1.036 МИГ 

„Белово, Септември, Велинград –
предоставяне на възможности за 
учене през целия живот на заети 

лица



Кратко описание на проекта/информацията

Очакваните резултати от реализацията на проекта са:

➢ Подобряване на адаптивност и гъвкавостта на служителите на Елбрус

Холидейс на пазара на труда;

➢ Повишаване качеството на предлагания туристически продукт в хотелите;

➢ Повишаване нивото на удовлетвореност у гостите на хотела;

➢ Нарастване на търсенето на туристическия продукт;

➢ Разширяване на възможностите за посрещане на чуждестранни туристи;

➢ Повишаване на приходи от туризъм от една страна за компанията - кандидата, 

от друга за община Велинград;

➢ Повишаването на квалификацията предполага и нарастване на доходите на

заетите лица;

➢ Устойчиво развитие на компанията - кандидат на туристическия пазар;



Описание на целевата група 
➢ В проектното предложение ще бъдат включени две целеви групи:
• Заети участници, вкл. самостоятелно заети, над 54 г. - 8 заети лица
• Заети участници, вкл. самостоятелно заети, със средно и по-ниско образование (под ISCED 

4) - 73 заети лица
➢ Целевата група по проекта напълно съответства на посочената допустима целева група в 

Условията за кандидатстване на МИГ "Белово, Септември, Велинград".
➢ Заетите лица от компанията, включени в групите за придобиване на професионална

квалификация и придобиване на умения за общуване на руски език ще получат:
• Знания и умения по професия, адекватна на потребностите на пазара на труда, адаптирана

към икономиката на знанието; 
• Възможности за повишаване на квалификацията и преквалификацията им; 
• Равни възможности и достъп до професионално образование и обучение за заети лица, 

желаещи да повишават своето образование и квалификация (независимо от пол, етническа
принадлежност, входящо образователно ниво и възраст);

• Възможност за устойчива заетост, повишаване на доходите, удължаване на активната
трудова дейност на възрастните работници;



Дейност 1 "Предоставяне на обучение за повишаване на 
професионалната квалификация на 6 заети лица в Елбрус 
Холидейс ЕООД" 

Основната цел на Дейност 1"Предоставяне на обучение за повишаване на
професионалната квалификация на 6 заети лица в Елбрус Холидейс ЕООД" 
е  повишаване квалификацията, уменията и компетентностите на 6 
служители на компанията за адаптирането им към икономиката, основана
на знанието и създаването на условия за устойчивост на тяхната заетост.
В рамките на тази дейност е планирано да се извърши сленото: 
➢ Подготовка за изпълнението на дейността, която включва

прецизиране на времевия график като гаранция за ефективното и 
навременното изпълнение на заложените в проекта обучения.

➢ Провеждане на обучение на 2 заети лица:
Обучение за придобиване на част от професия "Оперативен счетоводител" 
(код 344030), специалност "Оперативно счетоводство" (код 3440301) -
трета квалификационна степен
- Обучаеми лица: 2 броя, 1 група от 2 човека, Брой часове за обучение: 600 
учебни часа
➢ Провеждане на обучение на 4 заети лица:
Обучение за придобиване на част от професия "Портиер - пиколо" (код
811040), специалност "Хотелиерство" (код 8110401) - първа
квалификационна степен
Обучаеми лица: 4 броя, 1 група от 4 човека, Брой часове за обучение: 200 
учебни часа



Дейност 2 "Провеждане на обучение по ключова 
компетентност 2 "Общуване на чужди езици - Руски език“ 

Основната цел на Дейност 2 "Провеждане на обучение по ключова
компетентност 2 "Общуване на чужди езици - Руски език“ е разширяване и 
усъвършенстване на компетентностите, свързани с подобряване на езиковите
умения на част от служителите като фактор за повишаване качеството на
предлагания туристически продукт и удовлетворяване изискванията на гостите
на хотелите.
В рамките на тази дейност е  планирано да се извърши следното: 
➢ Подготовка за изпълнението на дейността, която включва прецизиране на

времевия график като гаранция за ефективното и навременното
изпълнение на заложените в проекта обучения. Изготвяне на учебен
график, съобразен с работодателя и заетостта на служителите. 

➢ 2Провеждане на следното обучение за 73 заети лица:
Обучение по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици - Руски
език"
Обучаеми лица: 73 броя, 4 групи от 15 човека и 1 група от 13 човека
Продължителност на обучението: планирано е всяка група да премине
хорариум от 300 учебни часа и три нива на обучение
Форма на обучение: дневна
Документ, доказващ завършеното обучение: Сертификат за владеене на чужд
език
Знания и умения, които ще бъдат придобити: След провеждане на обучението
ще бъдат придобити умения за общуване на руски език, което ще допринесе за
по-бързото адаптиране към промените и отговаряне на бъдещите нужди на
бизнеса. 



Дейност 3 "Разработване на методологически справочници 
за внедряване на системи за обучение чрез: въвеждане на 
системи за самообучение и въвеждане на собствена 
система за вътрешно - фирмено обучение"

➢ Целта на дейност 3 "Разработване на методологически
справочници за внедряване на системи за обучение чрез: 
въвеждане на системи за самообучение и въвеждане на
собствена система за вътрешно - фирмено обучение" е 
осигуряване на възможности за продължително и постоянно
обучение в организацията, като по този начин ще се постигне
и развитие, както на компанията, така и на нейните служители. 
Това ще стане чрез разработване на програми за
индивидуална и групова работа във връзка с подкрепа на
личностното развитие. Тази дейност е изключително важна за
реализацията на политиката за повишаване на
квалификацията на своите служители, предприета от Елбрус
Холидейс ЕООД. Те ща са методически издържани
специализирани програми, методики за тренинги специално
съобразени с възможностите и потенциала на Елбрус
Холидейс ЕООД.



Елбрус Холидейс ЕООД 
Благодарим за вниманието!

www.eufunds.bg


