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„ДИ ЕЛ ЕМ КОНСУЛТИНГ” АД започна работа по проект, финансиран от ОП 

„Развитие на човешките ресурси” 
 

През месец септември 2016г., стартира проект BG05M9OP001-1.003–1300-C01 "Нови 

работни места за безработни и неактивни лица в "ДИ ЕЛ ЕМ Консултинг" АД. 

 

Изпълнението на проекта ще се осъществява на териториите на Община Несебър, 

Област Бургас, гр.Обзор, Община Симитли, Област Благоевград, гр.Симитли и Община 

Столична, Област София-град, гр.София. 

 

Продължителността на проекта е 16 месеца. 

 

Финансирането е в размер на 312 305,24лв., предоставени като безвъзмездна финансова 

помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

Целта на проектното предложение "Нови работни места за безработни и неактивни 

лица в "ДИ ЕЛ ЕМ Консултинг" АД е насочено към създаването на 27 нови работни 

места за повишаване на възможностите за реализация и устойчивото интегриране на 

пазара на труда на безработни и неактивни лица в трудоспособна възраст, посредством 

осигуряване на заетост, което ще допринесе за постигането на стратегическите цели на 

ОП „РЧР“ при изпълнение на стратегията „Европа 2020“ в областта на трудовата 

заетост, борбата с бедността и социалното изключване. 

 

Целта на проектното предложение съдейства за постигането и на националните цели в 

изпълнение на стратегията „Европа 2020“ за повишаване на заетостта и намаляване на 

бедността сред населението между 20 и 64-годишна възраст в България. 

 

Специфичните цели на проектното предложение са:  

• Придобиване на трудов, професионален и социален опит чрез осигуряване на заетост 

на представителите на целевата група; 

• Постигане на по-висока и качествена заетост;  

• Повишаване на конкурентоспособността на фирмата;  

• Подобряване качеството на живот на представителите на целевата група. 
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Успешното изпълнение на заложените в проектното предложение дейности ще осигури 

постигането на заложените цели, което ще намали броя на безработните и 

икономически неактивните лица в трудоспособна възраст в страната и ще допринесе за 

решаването на проблемите с безработицата и социалното изключване. Изпълнението на 

проекта ще съдейства за преодоляване на негативните тенденции на пазара на труда 

чрез повишаване предлагането на работни места. 

 

В съответствие с целите на ОП „РЧР“ изпълнението на дейност „Наемане на 

безработни и неактивни лица за период от 12 месеца“ ще доведе до следните резултати: 

✓ Разкрити 27 нови работни места. 

✓ Повишаване шанса за устойчиво интегриране на пазара на труда на 27 

безработни и неактивни лица. 

✓ По-висока и качествена, заетост във фирма "ДИ ЕЛ ЕМ Консултинг" АД. 

✓ Подобряване качеството на живот на представителите на целевата група. 

✓ Осигурен капацитет за осъществяване на стопанската дейност на фирмата. 

✓ Повишаване конкурентоспособността на фирма "ДИ ЕЛ ЕМ Консултинг" АД. 


