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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „АЛТО КЛИМА ЗАЕТОСТ“ 
 
ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ 
РЕСУРСИ“ 2014-2020, СХЕМА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ ОТ 
ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „АЛТО КЛИМА“ ООД 
 

От 19.08.2016 г. „АЛТО КЛИМА“ ООД започна изпълнението на проект „АЛТО КЛИМА 
ЗАЕТОСТ” по Договор № BG05M9OP001-1.003-0376-C01 по схема BG05M9OP001-1.003 
„НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е с продължителност 28 
месеца от 19.08.2016 г. до 19.12.2018 г. е на стойност 130 300.00 лв., от които 110 755.00 
лв. европейско финансиране (85%) и 19 545.00 лв. национално финансиране (15 %) като 
безвъзмездната помощ е в размер на 100 %. 

В процеса на изпълнение на проекта са разкрити 10 нови работни места и е осигурена 
заетост на 10 безработни и/или неактивни лица на новосъздадените работни места за 
период от 12 месеца.  Осигурени са необходимите активи и техническа обезпеченост за 
създадените нови работни места. 

В процеса на изпълнение на проекта бяха проведени процедури за избор на 
изпълнители, както следва: 
- „Избор на изпълнител за доставка на работно облекло” 

- „Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване” 

- „Избор на изпълнител за доставка на електрокар” 

- „Избор на изпълнител за доставка на Преносима компютърна конфигурация” 

- „Избор на застрахователна организация за застраховка на придобитото 

оборудване по проекта“ 

- „Избор на организация за осигуряване на публичност по проекта“ 

- „Услуги за управление на проекта - Счетоводител проект“ 

 

В резултат от изпълнението на проект " АЛТО КЛИМА ЗАЕТОСТ " компанията ще постигне 
стратегическо разрастване по плавен и адекватен на нуждите на компанията начин, като 
се създадат условия за устойчива трудова заетост на назначените по проекта безработни 
и неактивни лица. 

 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „АЛТО 
КЛИМА“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви 

обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство 

на труда и социалната политика. 
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