Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 28.02.2018 г. „АК ЕЛЕКТРИК” АД
сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на
Проект BG05M9OP001-1.021-0245 "Обучения за заети лица в "АК ЕЛЕКТРИК" АД",
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата
стойност на проекта е: 99 990.00 лв., от които 84 991.50 лв. Европейско финансиране
чрез Европейския социален фонд на Европейския Съюз и 14 998.50 лв. национално
съфинансиране.
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
"АК ЕЛЕКТРИК" АД е дружество, специализирано в проектиране и производство на
електрически табла за контрол и управление на машини и съоръжения, комплектни
разпределителни уредби за ниско, средно и високо напрежение, предназначени за
производство и разпределение на електрическа енергия и е работодател на 600
служителя.
Общата цел на проекта е "Да се повиши способността на заетите в "АК ЕЛЕКТРИК" АД
лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на
структурни фактори посредством предоставяне на обучения, водещи до повишаване
адекватността на уменията им в съответствие с актуалните потребности на бизнеса, до
повишаване на производителността на труда им и до създаване на условия за устойчива
заетост и заемане на по-качествени работни места."
С оглед постигане на общата цел, са планирани за реализация следните допустими
дейности:
Дейност 1: Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване
на професионалната квалификация на заети лица - в резултат на която е планирано общо
136 заети лица да преминат професионално обучение за придобиване на професионална
квалификация по част от професия Заварчик,Електромонтьор и Машинен оператор.
Дейност 2:Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица,
съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 4
„Дигитална компетентност” - в резултат на което е планирано общо 74 заети лица да
преминат обучения за работа с програми за създаване на таблици и за работа със
специализиран софтуер.
Проектът също така ще обхване реализацията на:
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Дейност 3:Организация и управление на проекта с резултат обезпечена ефективна
организация на изпълнението на проекта;
Дейност 4:Дейности за информация и комуникация, в резултат на която ще бъдат
осигурени мерки за информиране и публичност в съответствие с приложимите
изисквания и указания за прилагане на правилата за информация и комуникация 20142020 г.
ЦЕЛИ:
Общата цел на проекта е:"Да се повиши способността на заетите в "АК ЕЛЕКТРИК" АД
лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на
структурни фактори посредством предоставяне на обучения, водещи до повишаване
адекватността на уменията им в съответствие с актуалните потребности на бизнеса, до
повишаване на производителността на труда им и до създаване на условия за устойчива
заетост и заемане на по-качествени работни места".
Общата цел е в пълно съответствие с целта на процедурата и на инвестиционен
приоритет 6 и с идентифицираните потребности на "АК ЕЛЕКТРИК" и целевата група,
като ще бъде постигната посредством ефективна комбинация от мерки,свързани с
предоставянето на професионално обучение за придобиване/повишаване на
професионалната квалификация и обучения за придобиване на ключови
компетентности(КК) на заети лица.
Конкретните специфични цели (СЦ), посредством които ще бъде постигната общата цел,
са:
СЦ 1:Да се предостави професионално обучение за придобиване или повишаване на
професионалната квалификация на заети в предприятието лица-професионално
обучение за придобиване на професионална квалификация по част от професия
Заварчик,Електромонтьор и Машинен оператор.
СЦ 1 е пряко свързана с планираната проектна дейност 1 и очакваните от нейната
реализация резултати, свързани с предоставяне на професионално обучение на 136 заети
в предприятието лица.
СЦ 2:Да се предоставят обучения по и да се придобият познания от страна на заетите в
предприятието лица по КК 4 "Дигитална компетентност".
СЦ 2 е пряко свързана с планираната проектна дейност 2 и очакваните от нейната
реализация резултати,свързани с предоставяне на обучения по КК 4 "Дигитална
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компетентност"-обучения за Работа с програми за създаване на таблици и Обучение за
работа със специализиран CAD софтуер за двуизмерно и триизмерно проектиране и
чертане и придобити познания от общо 74 заети в предприятието лица.
СЦ 3:Да се осигури ефективно и законосъобразно управление на проекта и да се
реализират мерки за информация и комуникация.
СЦ 3 е свързана с реализацията на проектните дейности за организация и управление и
информация и комуникация и очакваните от реализацията им резултати.
Дейностите, свързани с предоставяне на обучения по КК и професионално обучение за
придобиване/повишаване на професионалната квалификация, са планирани с оглед на
нуждите на работодателя,дейността на фирмата и идентифицираните нужди и проблеми
на заетите лица от целевата група, а именно - необходимостта от придобиване на нови
компетенции и познания с цел адаптиране към динамично променящите се и нарастващи
изисквания към работната сила.В този смисъл,постигането на проектните цели-обща и
СЦ,ще резултира в ефективно преодоляване на предизвикателствата пред лицата от
целевата група, повишаване на производителността на труда им и на
конкурентоспособността им на пазара на труда, адаптивността на уменията им
съобразно актуалните нужди на бизнеса и в създаване условия за устойчива заетост.
РЕЗУЛТАТИ:
В рамките на реализацията на проектното предложение и обхванатия комплекс от
проектни дейности, са налице следните очаквани резултати:
Резултати от изпълнение на Дейност Предоставяне на професионално обучение за
придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица:
Проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ/ПМС 160 - 1 брой;
Избран външен изпълнител от страна на Бенефициента - обучаваща организация,
регистрирани по Закона за професионалното образование и обучение с активна
лицензия, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение
(НАПОО) и сключен договор за предоставяне на услуга - 1 брой;
Предоставени професионални обучения в присъствена форма на обучение на заети в
предприятието лица, както следва:
1. За част от професия по 1-ва квалификационна степен (КС) с продължителност 200
уч.ч.: Професия "Заварчик",521090; специалност "Заваряване", 5210901;
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Брой на обучените лица: 46 лица.
2. За част от професия по втора квалификационна степен с продължителност 300 уч.ч.:
Професия: "Машинен оператор", 521030; специалност "Металорежещи машини",
5210301;
Брой на обучените лица: 20 лица.
3. За част от професия по втора квалификационна степен с продължителност 300 уч.ч.:
Професия: "Електромонтьор", 522020; специалност "Електрически машини и апарати",
5220201;
Брой на обучените лица: 70 лица.
Общ брой на лицата, обхванати от настоящата проектна дейност и придобили
квалификация в следствие на изпълнението й: 136 заети в предприятието лица.
Очакваните резултати от реализацията на настоящата проектна дейност допринасят
пряко за постигане на заложените индикатори в проекта - заети лица и участници,
придобили квалификация при напускане на операцията.
В следствие на предоставените професионални обучения заетите лица, обхванати от
настоящата проектна дейност, ще придобият квалификация по специалности, пряко
свързани с присъщите за съответните длъжности задължения и съответстващи на
идентифицираните потребности на работодателя и дейността на дружеството.
Изпълненнието на проектната дейност ще създаде и необходимите предпоставки за
постигане на основната проектна цел посредством очаквания ефект върху целевата
група от нейното изпълнение, изразен пряко в повишаване на способността на заетите
лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на
структурни фактори като глобализацията, технологичните промени и застаряване на
населението посредством предоставянето на обучения за заетите лица, водещи до
повишаване на тяхната квалификация и адекватността на уменията им в съответствие с
актуалните потребности на бизнеса, до повишаване на производителността на труда им
и до създаване на условия за устойчива заетост и заемане на по-качествени работни
места.
Ефектът върху целевата група ще се изрази в развиване на уменията на заетите в
производството на "АК ЕЛЕКТРИК" лица чрез придобиване/повишаване на
професионалната квалификация и създаване на предпоставки за повишено качество на
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работната сила и ефективно справяне на заетите лица с новите технологии и
производствени методи, с нарастващите изисквания на клиентите на организацията по
отношение на произвежданите изделия и нарастващите изисквания за качество.
Резултати от изпълнение на Дейност Обучение за придобиване на ключови
компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка
по: Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”:
Проведена процедура за избор на външен изпълнител от страна на Бенефициента по
реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 - 1 брой;
Избран външен изпълнител от страна на Бенефициента - обучаваща
организация/институция и сключен договор за предоставяне на услуга - 1 брой;
Предоставени обучения на заети в предприятието лица за придобиване на познания по
ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка по Ключова
компетентност 4 "Дигитална компетентност" в присъствена форма на обучение, както
следва:
1.Обучение за Работа с програми за създаване на таблици
2.Обучение за работа със специализиран софтуер за двуизмерно и триизмерно
проектиране и чертане
Общ брой на лицата, обхванати от настоящата проектна дейност и придобили познания
по Ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност" в следствие на изпълнението
й: 74 заети в предприятието лица.
Очакваните резултати от реализацията на настоящата проектна дейност допринасят
пряко за постигане на заложените индикатори в проекта - заети лица.
Придобиването на познания по КК4 се разглежда като ключов фактор за устойчива
заетост в условията на динамично навлизане на информационните и комуникационни
технологии във всички сфери на дейността и произтичащото от това все по-голямо
търсене от страна на работодателя на специфични познания за работа с програмни
продукти.В следствие на предоставените обучения за придобиване на ключови
компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по
Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” заетите лица, обхванати от
настоящата проектна дейност, ще придобият ключови компетентности, пряко свързани с
присъщите за съответните длъжности задължения и съответстващи на
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идентифицираните потребности на работодателя и спецификата на дейността на
дружеството.
Изпълнението на проектната дейност ще създаде и необходимите предпоставки за
постигане на основната проектна цел посредством очаквания ефект върху целевата
група от нейната реализация, изразен пряко в повишаване на способността на заетите
лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на
структурни фактори като глобализацията, технологичните промени и застаряване на
населението посредством предоставянето на обучения за заетите лица, водещи до
повишаване на техните познания и адекватността на уменията им в съответствие с
актуалните потребности на бизнеса, до повишаване на производителността на труда им
и до създаване на условия за устойчива заетост и заемане на по-качествени работни
места.
Ще бъдат създадени предпоставки за повишено качество на работната сила и справяне
на заетите лица с основни програми за създаване на таблици и за работа със
специализиран софтуер за двуизмерно и триизмерно проектиране и чертане и ефективно
използване на технитните пълни функционалности, което ще оптимизира значително
изпълнението на присъщите за длъжността им ежедневни задължения и повишаване на
производителността.
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