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СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ № BG05M9OP001-1.021-0407 

 

 „Обучения за заети лица в „Папас-олио АД“,  

  процедура ”ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”,  

                        ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 
 

 

На 23.02.2018 „Папас-олио“ AД сключи договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.021 ”ОБУЧЕНИЯ ЗА 

ЗАЕТИ ЛИЦА”, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. 

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-1.021-0407 „Обучения за заети лица в Папас-олио 

АД“ ще се реализира в рамките на 12 месеца. Размерът на безвъзмездна финансова 

помощ е 53 240.00, от които 45 254.00 лева европейско финансиране ,7986.00лева 

национално съфинансиране. 

Общата цел на проектното предложение е да се подобри производителността в 

"ПАПАС-ОЛИО" АД чрез инвестиция в знанията и уменията на работещите във 

фирмата. Проектът предвижда провеждане на обучения на 39 заети лица, в резултат на 

което ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на 

бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за 

устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места. 

Очаквани резултати: Повишаването и подобряване на уменията на заетите лица 

във фирмата, което ще допринесе за успешното интегриране на лицата на пазара на 

труда, за тяхното задържане и най-вече за повишаване на възможностите им за 

кариерно развитие. Подходящите умения и компетенции са основополагащи за 

включването в работния живот, но също така и за включване в социалния и граждански 

живот. Ученето през целия живот е процес на непрекъснато, преднамерено 

придобиване на знания и умения. Процесът на учене през целия живот е важен 

компонент в постигането на гореизложените предизвикателства за повишаване на 

качеството на работната сила.  

Измеренията на ученето през целия живот са значими както за самата личност, 

която независимо от своята възраст и получено формално образование има възможност 

да реализира пълноценно своя потенциал, така и за работодателите, които са 

потребители на този ресурс. По време на изпълнението ще бъде осигурено подходящо 

представяне пред широката публика на ползата от европейската солидарност за 

България, предоставена от ЕСФ чрез ОП РЧР. 
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