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Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50 – 36/ 20.04.2018 г. по мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към 

Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Хисаря“ 

 

На 17.06.2020г., председателят на 

Управителния съвет на Сдружение „Местна 

инициативна група Хисаря“ Мария 

Мустакова и ръководството на Балнеоложки 

комплекс ХИСАР АД подписаха Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедура  BG05M9OP001-1.050 

МИГ Хисаря - Мярка 10 "Достъп до заетост 

на икономически неактивни и безработни 

лица и инвестиции в повишаване 

квалификацията на заетите лица на 

територията на МИГ"  по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси 

2014 – 2020 г.“ 

Наименованието на одобрения проект е „Възможност за развитие чрез повишаване 

квалификацията на служителите в Хотел Хисар”. 

Сключеният договор е на стойност 59 290,00 лв., в т.ч. финансиране от Европейския социален 

фонд - 50 396,50 лв. и национално съфинансиране - 8 893,50 лв. 

По проекта ще бъде направено следното: 

 Организиране и провеждане на обучение за повишаване на професионалната 

квалификация на 35 заети лица: 12 - по професия "Хлебар - сладкар", 10 - по 

професия "Работник в озеленяването" и 8 - по част от професия "Електротехник" 

 Организиране и провеждане на обучение по Ключова компетентност2 "Общуване 

на чужди езици - Английски език“ - на общо 35 заети лица. 

Очакваните резултати от реализацията на проекта са: подобряване на адаптивността и 

гъвкавостта на служителите, повишаване на качеството на предлагания туристически продукт 

и нивото на удовлетвореност у гостите му, нарастване на търсенето на туристическия продукт, 

повишаване на приходите от туризъм от една страна както за предприятието, така и за 

Община Хисаря. 
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