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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. 

 

Още един подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Хисаря“ 

 

На 29.06.2020 г. председателят на 

Управителния съвет на Сдружение 

„Местна инициативна група 

Хисаря“ Мария Мустакова и 

управителят на „Логин“ ЕООД 

Виолета Владимирова 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 проекта е „Професионално развитие на неактивни и безработни лица в 

Логин ЕООД” и е на стойност 62 425 лв., в т.ч. финансиране от Европейския социален фонд – 

53 061,25 лв. и национално съфинансиране – 9 363,75 лв. 

Основната цел на проектното предложение е да мотивира, квалифицира и впоследствие да 

осигури трудова заетост на 15 безработни или неактивни лица от община Хисаря на възраст от 

30 до 54 г. Обучените лица ще бъдат наети от дружеството за разширяване на неговата 

дейност в областта на IT технологиите - поддържане на платформи за онлайн търговия, 

обработка на данни, виртуален асистент, автор на съдържание и др. 

Дейностите, които ще бъдат реализирани са: предоставяне на мотивационно обучение, 

провеждане на обучение по професия "Електронна търговия" на 15 лица от целевата група, 

обучение по Ключова компетентност 2 Английски език, осигуряване на заетост. 

Чрез проекта ще се даде възможност на безработни и неактивни лица от 30 до 54 годишна 

възраст да получат достъп до качествено обучение в областта на дигиталните технологии и 

онлайн търговията, ще се увеличат шансовете им за професионална реализация и кариерното 

развитие и качеството им на живот. 
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