
                                                                                                           
 

 

Фирма ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД изпълнява проект: BG05M9OP001-1.057-0360-C01 

„Умения в "Язаки България" ЕООД“ по процедура: BG05M9OP001-1.057 “УМЕНИЯ”, 

финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

Период на изпълнение на проекта: 01.04.2021 - 01.07.2022г. 

Обща стойност на проекта 7 009 670.00 лв., от които 2 979 109.75лв.  европейско и  

525 725.25лв.  национално съфинансиране и собствено съфинансиране 3 504 835,00лв. 

 

Партньор по проекта: Сдружение Балкански институт по труда и социалната политика 

 

Целите на проекта са:  

1)Повишаване на специфичните умения на служителите на кандидата във връзка с работата 

им с конкретни процеси и клиенти,чрез предоставяне на специфични за конкретните 

работни места обучения и  

2)Придобиване на ключови компетентности за общуване на чужди езици и дигитална 

компетентност на, подпомагащи професионалната реализация на служителите в 

организациите, ефективността на работата в екипа и комуникацията с клиентите и 

партньорите, и ще бъдат постигнати резултати - 6500 служители на "Язаки" повишили 

своите умения и квалификация и 8 лица от БИТСП повишили своите ключови умения и 

компетентности. 

 

Очакваните резултати са: 

   

Обучени 6 500 служители на фирма "Язаки България" ЕООД и 8 служители на БИТСП. 

 
Основните дейности по проекта са:  

 

1) Предоставяне на специфични обучения за заети лица в Язаки България ЕООД 

2) Специфично обучение група "А" - обучение на нов пряк оператор за придобиване на 

лиценз за новонаети служители 

3) Специфично обучение група "Б" - обучение за придобиване на допълнителен лиценз 

за специфични операции по длъжности 

4) Обучения за ключови компетентности - Обучение за придобиване КК 2 "Общуване 

на чужд език" и Обучение за придобиване на КК 4 "Дигитална компетентност" 

 

Целевата група е:  

 

Целевата група са заети лица-служители на "Язаки България" ЕООД и БИТСП.  6500 лица 

от "Язаки България" ЕООД ще бъдат включени в специфични за конкретните работни 

места обучения(Д1), които ще отговорят на идентифицираните конкретни нужди от 

задълбочаване на тясно специализираните знания и умения на обучаемите.8 лица от 

БИТСП ще бъдат включени в необходими за работните места обучения за придобиване на 



                                                                                                           
 
ключови компетентности в областите "Общуване на чужди езици" и "Дигитална 

компетентност"(Д2). 

 

www.eufunds.bg 

 


