Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 17.08.2016 г. “Людал Фрикшън” ЕООД
сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на
Проект № BG05M9OP001-1.003-0809 “Ново работно място в "Людал Фрикшън" ЕООД”,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата
стойност на проекта е: 144 452.20 лв., от които 122784.40 лв. европейско и 21667.83 лв.
национално съфинансиране.
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
“Людал Фрикшън” ЕООД е създадена през 2010 г. и e специализирана в производството
на висококачествени безазбестови фрикционни продукти. С оглед разширяване обема на
дейност на дружеството и произтичащата от това необходимост от увеличение на
персонала и създаване на нови, устойчиви работни места, е планирана реализацията на
настоящия проект с обща цел "Да се осигурят предпоставки за създаване на устойчиви
работни места за безработни и/или неактивни лица в "Людал Фрикшън" ЕООД".
Целева група на настоящия проект са 12 безработни и/или неактивни лица, като 50% от
целевата група е съставена от следните специфични категории: 4 лица от категория
"Безработни младежи до 29 г. вкл." и 2 лица от категория "Безработни лица на възраст
над 54 г.".
Основните дейности по проекта са:
1.Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца - основен
резултат от която е наемане на 12 безработни и/или неактивни лица за период до 12
месеца на длъжности 43212018 Стоковед; 54141007 Охранител; 71321003 Бояджия,
промишлени изделия; 72121001 Заварчик; 72223011 Шлосер; 72231015 Стругар;
72232042 Шлайфист; 74112003 Електротехник, промишлено предприятие; 81832005
Машинен оператор, опаковане/увиване; 81892022 Машинен оператор; 91120003 Чистач
производствени помещения.
2.Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със
създаването на нови работни места, в резултат на която ще бъдат разкрити и оборудвани
5 нови работни места и осигурени необходимите ЛПС и работно облекло.
3.Организация и управление на проекта с резултат обезпечена ефективна организация на
изпълнението на проекта;
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4.Информиране и публичност, в резултат на която ще бъдат осигурени мерки за
информиране и публичност в съответствие с приложимите изисквания и указания за
прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
ЦЕЛИ:
Общата цел на проекта е:"Да се осигурят предпоставки за създаване на устойчиви
работни места за безработни и неактивни лица в "Людал Фрикшън"ЕООД".Целта е в
съответствие с целта на настоящата процедура и ще бъде постигната посредством
ефективна комбинация от мерки, свързани с разкриването на нови работни места,
тяхното оборудване/обзавеждане и устойчивост на резултатите.Специфични цели (СЦ),
посредством които ще бъде постигната общата цел, са:
СЦ1:Да се наемат 12 безработни и/или неактивни лица, от които 4лица от категория
"Безработни младежи до 29 г. вкл." и 2 лица от категория "Безработни лица на възраст
над 54 г.".
СЦ2:Да се обезпечат разкритите 5 нови работни места посредством закупуване на
необходимото оборудване и обзавеждане и осигуряване на ЛПС и работно облекло.
СЦ3:Да се осигури устойчивост посредством запазване на работното място за минимум
12 месеца на поне 50% от наетите по проекта лица след приключване на проектните
дейности.
СЦ4:Да се осигури ефективно и законосъобразно управление на проекта и да се
реализират мерки за информация и комуникация.
Общата и СЦ отговарят в пълна степен на целта на настоящата процедура и на целите и
задачите на стратегически документи на национално и европейско ниво в областта на
заетостта.Предвиждат следните резултати:
-Наети 12 лица от целевата група, от които 4 от категория "Безработни младежи до 29 г.
вкл." и 2 от категория "Безработни лица на възраст над 54 г."-резултатът е пряко свързан
с постигане на СЦ1.
-Оборудвани и обзаведени 5 нови работни места и осигурени ЛПС и работно облеклопряко свързан с постигане на СЦ2.
-Осигурена устойчивост посредством запазени работни места за минимум 12 месеца на
поне 6 от наетите по проекта лица след приключване на проектните дейности-пряко
свързан с постигане на СЦ3.
- Осигурено ефективно и законосъобразно управление и реализирани мерки за
информация и комуникация-във връзка със СЦ4.
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Проектните цели са насочени и допринасят пряко за решаване на идентифицираните
нужди и проблеми на включените в проекта представители на целевите групи, свързани
с ниска конкурентоспособност на пазара на труда,породена от фактори като
продължителна безработица или излизане от работната сила; липса на или неактуални
знания, професионални умения и компетенции,търсени в професионалната сфера;
наличие на негативни стереотипи и пренебрежение, дискриминационни нагласи;
социална ангажираност, откъснала ги за дълго от работа.Проектните цели ще доведат до
решаване на изложените проблеми и ще резултират в повишаване
конкурентоспособността на лицата от целевата група на пазара на труда, като ще се
постигне увеличаване броя на включените в заетост безработни и/или неактивни
лица.Това,в съответствие на приоритетите на програмата, ще доведе до повишаване
достъпа до заетост на търсещите работа и неактивните лица, ще допринесе за
устойчивото им интегриране на пазара на труда-в унисон с акцента на настоящата
процедура-за интеграция на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.
РЕЗУЛТАТИ:
В рамките на реализацията на проектното предложение и обхванатия комплекс от
проектни дейности, са налице следните очаквани резултати:
Резултати от изпълнение на Дейност Наемане на безработни и/или неактивни лица
за период до 12 месеца:
! Наети 12лица от целевата група- безработни и/или неактивни лица, в т.ч. 2 лица
от специфична категория "Безработни лица на възраст над 54 г." и 4 лица от
специфична категория
"Безработни младежи до 29 г. вкл" на трудово
правоотношение в "ЛЮДАЛ ФРИКШЪН" ЕООД за период до 12 месеца на
длъжности както следва:
- 43212018 Стоковед-1 лице;
- 54141007 Охранител-1 лице;
- 71321003 Бояджия, промишлени изделия - 1 лице;
- 72121001 Заварчик-1 лице;
- 72223011 Шлосер-1 лице.;
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- 72231015 Стругар-1 лице;
- 72232042 Шлайфист-1 лице;
- 74112003 Електротехник, промишлено предприятие-1 лице;
- 81832005 Машинен оператор, опаковане/увиване - 2 лица;
- 81892022 Машинен оператор - 1 лице;
- 91120003 Чистач производствени помещения -1 лице.
! Осигурена устойчивост на резултатите след приключване на проекта и запазени
работни места за минимум 12 месеца на минимум 50% от наетите по проекта
лица след приключване на дейностите по проекта.
! Повишаване конкурентоспособността на лицата от целевата група по настоящата
процедура - 12 безработни и/или неактивни лица, в т.ч. на лицата от
специфичните категории "Безработни лица на възраст над 54 г." и "Безработни
младежи до 29 г. вкл.", включени в рамките на настоящия проект, на пазара на
труда - постигнато увеличаване броя на включените в заетост лица, благодарение
на придобиването на професионален опит и практическа подготовка, в т.ч.
изграждането на практически умения, актуални знания, трудови навици,
професионални умения и компетенции, които са търсени в професионалната
среда.
! Повишен достъп до заетост на търсещите работа и неактивните лица и принос за
устойчиво интегриране на пазара на труда на лицата от целевата група - в унисон
с акцента на настоящата процедура - за интеграция на едни от най-уязвимите
групи на пазара на труда.
! Принос на очакваните резултати от реализация на проектната дейност за
постигане на заложените индикатори - "Безработни и неактивни участници" и
"Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат
работа" с оглед наемането на 12 лица от целевата група на трудово
правоотношение към "ЛЮДАЛ ФРИКШЪН" ЕООД и ангажиментът за
осигуряване на устойчивост на резултатите и запазване на работните места за не
по-малко от 50% от наетите по проекта лица след приключване на дейностите по
проекта за период от минимум 12 месеца. Повишената конкурентоспособност на
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пазара на труда на лицата от целевата група, включени в рамките на операцията, с
оглед на придобитите по време на трудовия им стаж в "ЛЮДАЛ ФРИКШЪН"
ЕООД професионални умения, специфични знания и компетенции, ще резултира
пряко в повишаване на възможностите за заетост на тези лица и след напускане
на операцията.
Резултати от изпълнение на Дейност Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА
и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места:
! Проведени процедури за избор на външни изпълнители от страна на
Бенефициента по реда на ПМС 118 и при спазване указания на УО - доставчици
на планираното за закупуване оборудване, обзавеждане, ДНА, ЛПС и работно
облекло.
! Оборудвани и разкрити 5 нови работни места, както следва: 1ново работно място
за лице на длъжност Стоковед; 1 ново работно място за Бояджия,промишлени
изделия; 1 ново работно място за 1 лице на длъжност Заварчик; 1 ново работно
място за лице на длъжност Шлосер и 1 ново работно място за 2 лица на длъжност
Машинен оператор, опаковане/увиване.
! Закупени и въведени в експлоатация:
-стационарна
работна
станция–1бр.,
принтер–1бр.,
принтер
за
етикети1бр.,Специализиран ДНА-софтуерна система за управление на стоковите наличности – 1
бр,Работно бюро–1бр. и Ергономичен офис стол-1бр.и създадени минимално
необходимите условия за изпълнение на задълженията, присъщи за длъжността
Стоковед.
-Пробивна машина /бормашина/-1бр. и осигурено минимално необходимото оборудване
на работно място за изпълнение на присъщите за длъжност Шлосер задължения;
-Машина за прахово боядисване-1бр. и осигурено минимално необходимото оборудване
на работното място за изпълнение на присъщите за Бояджия, промишлени изделия
задължения.
-Заваръчен апарат-1бр.- и осигурено минимално необходимото оборудване на работното
място за изпълнение на присъщите за длъжност Заварчик задължения;
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-Машина за опаковане-1бр.- и осигурено минимално необходимото оборудване на
работно място за изпълнение на присъщите за длъжност Машинен оператор,
опаковане/увиване задължения.
! Осигурени необходимите ЛПС и работно облекло за лицата, назначени по
проекта (с изкл.на лицето на длъжност Стоковед):
ЛПС и работно облекло:
-Маска обикновена–1248 бр.
-Маска специална- 2 бр.
-Филтри 24 бр.
-Ръкавици (обикновени) - 884 бр.
-Защитна престилка-1 бр.
-Гамаши -1 бр.
-Ръкавели - 1 бр
-Защитна маска за заваряване - 1 бр.
-Специални ръкавици за заваряване - 26 броя
-Антифони -6 бр
-Предпазни очила-18бр.
-Зимно работно облекло-10 комплекта
-Лятно работно облекло-10 комплекта
-Работни обувки-10 чифта
-Лятна престилка 1бр.
-Зимна престилка–1бр.
! Осигурени необходимите предпоставки за здравословни и безопасни условия на
труд на лицата, включени в рамките на проекта, като фактор за устойчиво
развитие.
! Принос на очакваните резултати от реализация на проектната дейност за
постигане на заложените индикатори - "Безработни и неактивни участници" и
"Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат
работа" с оглед на оборудваните и обзаведени работни места, осигурените ЛПС и
работно облекло.Повишената конкурентоспособност на пазара на труда на лицата
от целевата група, включени в рамките на операцията, с оглед на придобитите по
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време на трудовия им стаж в "Людал Фрикшън" професионални умения,
специфични знания и компетенции, ще резултира пряко в повишаване на
възможностите за заетост на тези лица и след напускане на операцията.

Резултати от изпълнение на Дейности за Организация и управление:
! Избран външен изпълнител от страна на Бенефициента по реда на ПМС 160,
отговорен за организацията и управлението на проекта - 1 брой.
! Обезпечена ефективна организация на изпълнението на проекта;
! Проведени процедури за избор на изпълнители от страна на Бенефициента по
реда на ПМС 118 и при спазване на изискванията на Управляващия орган,
изложени в Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова
помощ по процедурата.
! Успешно, законосъобразно и съответстващо на специфичните правила на ОП
"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 управление на проекта като
съвкупност от дейности.
! Изготвени междинни и финален технически и финансов отчет по проекта.
! Принос на очакваните резултати от реализация на проектната дейност за
постигане на заложените индикатори - "Безработни и неактивни участници" и
"Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат
работа" с оглед на осигуреното ефективно, законосъобразно и успешно
управление на проекта, в т.ч. ефективната му организация.
Резултати от изпълнение на Дейности за информиране и публичност:
! Проведена процедура за избор на изпълнител от страна на Бенефициента по реда
на ПМС 160 и в съответствие с указания на УО - 1 брой;
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Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

! Осигурени мерки за информиране и публичност в съответствие с приложимите
изисквания и указания за прилагане на правилата за информация и комуникация
2014-2020 г. ;
! Изготвено и включено на официалната уеб страница на "ЛЮДАЛ ФРИКШЪН"
ЕООД подробно описание на проекта, включително неговите цели и резултати,
като открои финансовата подкрепа от ЕС - в рамките на 2 дни от сключването на
ДБФП ;
! Изготвени и поставени плакати с информация за проекта (с минимален размер
А3) на видно за обществеността място при спазване на приложимите изисквания
за информация и комуникация - 2 броя плакати;
! Упоменат принос на ЕС, финансиращата ОП и подкрепата на ЕСФ на всеки
документ, свързан с изпълнението на проекта;
! Изготвени при спазване на изискванията за информиране и публичност и
разпространени печатни информационни материали - брошури - 910 броя;
! Изготвени при спазване на изискванията за информиране и публичност и
поставени на всички, закупени по проекта машини/оборудване и обзавеждане,
необходими за новите работни места, информационни стикери - 10 броя;
! Принос на очакваните резултати от реализация на проектната дейност за
постигане на заложените индикатори - "Безработни и неактивни участници" и
"Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат
работа" с оглед на осигурения комплекс от мерки за информиране и публичност
и популяризиране на настоящия проект сред заинтересованите страни, в т.ч. сред
лица от целевата група, с което ще бъде повишена информираността и достъпа
им до заетост.
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