
Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 

Европейския социален фонд 

                                                                                                               
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------- 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „АДЛ” ЕООД  и при никакви обстоятелства не може 

да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

Бенефициент: „АДЛ” ЕООД   

Номер на договор: ВG05М9ОР001-1.003 -1906-С01 

Наименование: „Устойчиво развитие на АДЛ ЕООД чрез създаване на нови работни места” 

Обща стойност: 67 822.50 лв., от които 57 649.13 лв. европейско и  10 173.37 лв. национално съфинансиране. 

 

Главна цел на проектa e създаването на 10 нови работни места за безработни и неактивни лица за последователно 

осъществяване на кадровата политика на „АДЛ” ЕООД. 

Специфични цели на проекта:  

1. Разкриване на нови работни места за безработни или неактивни лица;  

2. Разкриване на нови работни места за безработни младежи до 29 г. вкл.; 

Реализацията на проекта, ще допринесе за решаване на идентифицираните нужди и проблеми на целевата група. 

Изпълнението на проекта пряко ангажира целевата група, отговаря напълно на потребностите й и позволява да 

бъдат решени нейни проблеми като ниско образование (под степен ISCED 3) и липса на практически опит. Наетите 

по проекта лица ще получат сигурност и доходи, които ще допринесат за преодоляване на социалната и 

икономическата им изолация. Запазването на минимум 50% от разкритите работни места за поне 12 месеца след 

приключване на проекта  гарантира създаването на устойчиви работни места и постигането на висока ефективност 

чрез проекта. 

 

В резултат от изпълнението на проекта ще се постигнат следните резултати: 

 Ще бъдат разкрити 10 нови работни места.  

 Ще бъдат наети 10 безработни и/или неактивни лица, от които 5 ще са представители на специфичните 

категории по процедурата. 

 

Място на изпълнение: гр. Пловдив 

Начало:  10.02.2017г. 

Край:   10.05.2018г. 

 

 

Договор  ВG05М9ОР001-1.003 -1906-С01 за изпълнение на проект „Устойчиво развитие на АДЛ ЕООД чрез 

създаване на нови работни места” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.  

http://www.eufunds.bg/

