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През м.август   приключи изпълнение на Дейност 3: Проучване на възможните 
добри  практики за  развитие  на  мебелния  сектор  и  идентифициране  на  основните 
методи за подкрепа на компаниите в бранша в България и Германия по отношение на 
подобряване на квалификацията и професионалните умения на работната сила. 

Тази  дейност  на проекта  обхваща провеждане на 2 паралелни  проучвания, чието 
предназначение е да установят състоянието и тенденциите в развитието на мебелния 
бранш в България и Германия и да идентифицират добрите практики по предмета на 
проекта в рамките на двете държави. 

Проучванията  имат  основополагащо  значение  за  следващите  дейности  по  проекта  - 
концепции,  обучения,  извеждане  на  конкретни  предложения  за  трансфер  на 
иновативните  практики.  В  този  смисъл  тази  част  от  проекта  има  базов  характер  по 
отношение на постигането на неговите цели.

Допълнителна  обосновка,  за  реализирането  на  дейността  е  и  необходимостта  от 
осигуряване  на  точна,  адекватна  и  актуална  информация  за изискваните  и  търсени 
квалификации и умения на заетите в сферата на мебелното производство. 

Дейността се състои от 2 компонента:

- Изготвяне на методика (дизайн) на проучванията и тяхното провеждане;
- Комплектоване и обработка на информацията от проучването.

При  извършване  на  двете  проучвания  в  България  и  Германия,  специален  фокус  ще 
бъде поставен върху:  

-  структура  на  сектора,  очаквани  промени,  принос  към  БВП,  брой  заети,  оборот, 
тенденции, вкл. влияние на иновациите и др.;

- уменията и квалификацията и компетенциите на заетите и работната сила;

-  очакванията,  потребностите  и  изискванията  към  компетенциите,  професионалната 
квалификация и образователно ниво на заетите в сектора;

- основните проблеми и предизвикателства пред развитието на сектора;
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките  

ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!
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- опита на двете страни - „добри практики”, информационни системи, инструменти  и 
партньорски мрежи;

В допълнение проучванията ще обхванат и следните задължителни параметри:
- дефиниране  на изискванията  за  наемане на  кадри  в  мебелния  бранш  в  двете 

държави; 
- дефиниране на нивата на възнаграждения в сферата;
- дефиниране на нивата на географската и професионална мобилност на заетите; 
- дефиниране на компетенциите и знанията на кадрите;
- възможностите за стажуване;
- възможностите за обмяна на кадри; 

Резултатите  от  проучванията  ще  бъдат  публикувани  на  интернет  страниците  на 
водещата организация и партньора на проекта.

Изпълнението на дейността ще осигури възможност за обмен и въвеждане на 
добри  практики,  обмяна  на  знания  и  придобиване  на  умения  за  решаване  на 
идентифицираните проблеми, за всички страни участници в проекта.

Този  документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма 
“Развитие  на  човешките  ресурси”,  съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез 
Европейския  социален  фонд.  Цялата  отговорност  за  съдържанието  на  документа  се 
носи от бенефициента –„ЕКОМЕБЕЛ” ООД – гр. Плевен и при никакви обстоятелства 
не  може  да  се  приема,  че  този  документ  отразява  официалното  становище  на 
Европейския съюз и Договарящия орган

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките  
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
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