
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

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

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 

2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган – Министерство на труда и социалната политика. 

 

    
 

ЗАД "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД изпълнява проект по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г., по  процедура BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“ 

 

Проектът „Професионализъм чрез обучение в ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД е на 

стойност 1 388 872.00 лв., от които 590 270.00 лв. европейско и 104 165.00 лв. национално 

съфинансиране. 

 

Проектът е с продължителност 18 месеца. 

 

Основната цел е осигуряване на равен достъп до възможностите за учене през целия живот за 

всички възрастови групи, повишаване на квалификацията на заети и безработни лица, 

осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка. 

 

Специфични цели: 

1. Предоставяне на специфични обучения за 205 заети лица в ЗАД "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" 

АД. 

2. Предоставяне на професионална квалификация по професия "Финансист" - код: 343010, 

специалност "Застрахователно и осигурително дело"- код: 3430102 за 124 заети лица. 

3. Предоставяне на обучение по ключова компетентност КК 2 "Английски език" за 205 заети 

лица. 

4. Включване на 4 безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост в ЗАД "ОЗК - 

ЗАСТРАХОВАНЕ " АД, след успешно завършване на обучения в професионална 

квалификация. 

 

Целевата група: 

- 205 заети лица в предприятието кандидат ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД;  

- 2 безработни/неактивни младежи до 29 г.;  

- 2 безработни/неактивни лица на възраст над 54 г. 
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Основни дейности в рамките на проекта:  

Подобряване информираността на служителите, относно пазарната позиция на Компанията 

на отделните сегменти на застрахователния пазар в България, както и конкурентните 

предимства на ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД. Формиране на конкретни специфични 

знания, умения и компетенции за изпълнение на служебните им задължения, според 

високите стандарти в застрахователния сектор. 

 

Усвояване на конкретни знания, умения и компетентности  за придобиване на трета степен 

на професионална квалификация по професия "Финансист", специалност "Застрахователно и 

осигурително дело". 

 

Преминаване обучение по английски език, с цел повишаване производителността на труда, 

създаване на устойчива заетост и подобряване качеството на предлаганите застрахователни 

услуги. 

 

Очакваните резултати: 

повишаване на уменията на целевата група, придобиване на необходимата квалификация, 

увеличаване продължителността на заетост и предоставянето на иновативни специфични 

обучения, които ще осигурят връзката между изискванията на пазара на труда и 

необходимите умения, с цел постигане на конкурентна и развиваща се икономика, 

основаваща се на знанието.  

 

Проектът преследва дълготраен ефект, който ще се гарантира чрез сполучливия избор на 

участниците в целевата група от ЗАД "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД. По-висока и по-

качествена заетост на трудовия пазар, относим към единния европейски пазар. Поради 

постоянното увеличение в продължителност на работния живот, по-голямата мобилност 

между различните форми и сектори на заетост, заетите се нуждаят от непрекъснато развитие 

на уменията си, ако искат да останат „атрактивни” и конкурентоспособни за нуждите на 

пазара на труда. Измеренията на ученето през целия живот са значими както за самата 

личност, която има възможност да реализира пълноценно своя потенциал, така и за 

работодателите, които са потребители на този ресурс. 

 

 

 

 

 


