
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007-2013 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“ 

Този документ е създаден в рамките на проект BG05PO001-2.3.03-0138, който се осъществява с финансовата подкрепа на  

Оперативна програма „Развитие на човешкшти ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „БЪЛГАРИЯ КЛИМА“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган. 

 

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0138 

„С отговорност към безопасността на работещите” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

1.ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР, ЦЕЛИ, СРОКОВЕ, КОНТАКТИ 

 

 На 26.06.2013г. „БЪЛГАРИЯ КЛИМА“ ООД подписа договор за безвъзмездна 

финансова помощ с Агенцията по заетостта, в качеството си на Междинно звено по ОП „РЧР“.  

Регистрационен номер на Договора: ESF-2303-09-12006 

 Съгласно договора, Европейският социален фонд ще финансира проекта на „БЪЛГАРИЯ 

КЛИМА“ ООД  за подобряване условията и осигуряване на безопасен труд на работещите в 

„БЪЛГАРИЯ КЛИМА“ ООД. 

 Проектът стартира официално на 01.09.2013г. и ще се изпълнява в град: Стара Загора. 

Целите на проекта: 

 Създаване на възможност за подобряване условията на труд, повишаване 

производителността на работещите и адаптиране на управленските процеси в насока 

увеличаване качеството на производителността, свързана с регламентирането и нормирането 

на труда в предприятие „БЪЛГАРИЯ КЛИМА“ ООД чрез въвеждане на мерки и стандарти 

свързани с подобряване условията за безопасен труд, които са изцяло в синхрон със 

законодателните изисквания на областта на условията за безопасен труд. 

Специфични цели: 

 Постигане на оптимално подобряване организацията на трудовата дейност и 

повишаване на производителността на труда и производствената ефективност в 

предприятие „БЪЛГАРИЯ КЛИМА“ ООД чрез  разработване  анализ на състоянието и 

проектиране на организацията на трудовата дейност. 

 Достигане до възможно най ниски нива на риска от трудови злополуки и професионални 

заболявания посредством закупуване на съответното работно облекло и  лични 

предпазни средства  
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 Целите, дейностите и задачите заложени в настоящото проектно предложение са в 

подкрепа на изпълнение на приоритетите на стратегическите документи на Република 

България отнасящи се за плановия период 2007-2013г като Националната стратегическа 

референтна рамка –Приоритет 2 „Повишаване качеството на човешкия капитал, с акцент върху 

заетостта”. 

 Проектът изцяло допринася за постигането на основната цел на област на интервенция 

2.3 Подобряване на условията на труд на работното място. Основната отправна точка при 

разработването на проектното предложение е фокусиран върху повишаване на 

професионалния и здравния статус на работниците и контрол на рисковете за здравето на 

трудещите. Насърчаването на работодателя към реализиране на дейности от възможно най 

широк спектър е силно заложено при формулирането на целите на проектното предложение. 

Здравето и безопасността на работниците са основните пътеводители при залагането на 

крайните цели, изграждането и прилагането на превантивни системи за мониторинг и контрол 

на рисковете за здравето и безопасността включват разработване на стандарти за качеството в 

дейността по безопасност и здраве при работа. От изключителна важност в крайна сметка е 

осигуряването на възможно най оптимални условия на труд с оглед безопасността на 

трудещите се. 

Сума на безвъзмездната финансова помощ: 72 674,40 лв. 

Брой лица от целевата група включени в проекта: 13 души. 

Продължителност на проекта: 9 месеца. 

Очаквана дата на завършване на проекта: 01.06.2014 г. 

Отговорен екип по проекта: 

Тихомир Трифонов - Ръководител на проекта 

Стара Загора, 6000, бул. Митрополит Методий кусев №34, вх.А, ет.2, ап.3 

t_trifofnov@bgclima.com; тел.l: 042 638 248; факс: 042 655 048 

Добринка Маркова 

Координатор 

bgclima@bgclima.com 

Светлана Георгиева 

Счетоводител 

office@bgclima.com 

 


