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Проект BG05M9OP001-1.008-0555
условията на труд”, финансиран

съфинансирана

„РАЗВИТИЕ

На 01.06.2017г. в „Завод за
проект BG05M9OP001-1.008
човешките ресурси и модернизиране
ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ
човешките ресурси“ 2014
заетост и качеството на
“ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ

Срок на изпълнение на проекта

Общата цел на проекта е
условия на труд чрез постигане

• По-добра работната среда
• Въвеждане на нови, ефективни
модели и системи за управлението

• Подобряване качеството
положително върху 
опазване на околната

Специфичните цели на проекта

1. Въвеждане на система
2. Осигуряване на безопасни

професионалния и здравния
колективна защита и ЛПС 

3. Осигуряване на социални
закупуване оборудване на помещени

Постигането на целите на проекта
на качеството на работните
МАШИНИ” АД, което ще допринесе
конкурентоспособност на
дейностите по проекта ще допринесе

 

Общата стойност на проекта
безвъзмездна финансова
Оперативна програма „Развитие

Начало : 01.06.2017

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
0555-C01„Нова система за развитие на човешките ресурси

финансиран от Оперативна програма „ Развитие на човешките
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 

2014-2020 г. 

 

Завод за шлифовъчни машини“ АД стартира
1.008-0555-C01 „ Нова система 

и модернизиране условията на труд
МАШИНИ АД ”  по Оперативна програма
“ 2014-2020, Приоритетна ос 1: Подобряване

качеството на работните места, процедура BG05M9OP001
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“.  

на проекта: 7 месеца. 

проекта е Осигуряване на добри, безопасни
постигане на: 

работната среда в предприятията 
нови, ефективни и гъвкави форми на организация

системи за управлението на човешките ресурси
качеството на работните места, което
върху производителността на труда в

околната среда 

на проекта са: 

система за управление на човешките ресурси
на безопасни и здравословни условия на

здравния статус на работниците и служителите

на социални придобивки за работещите
на помещения за хранене, отдих и почивка

целите на проекта ще се отрази благоприятно върху
работните места и условията на труд в  „ЗАВОД
ще допринесе за постигане на устойчиво развитие

конкурентоспособност на предприятието. В допълнение 
ще допринесе за опазване на околната среда

на проекта е 107739 лева, от които
финансова помощ от Европейския социален

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014

 : 01.06.2017   Край: 31.12.2017

------------------------------------------------------ 
човешките ресурси и модернизиране 

човешките ресурси 2014-2020“, 
социален фонд 

стартира изпълнението на 
система за развитие на 
на труд в ЗАВОД ЗА 
програма „Развитие на 

Подобряване достъпа до 
процедура BG05M9OP001-1.008 

безопасни и здравословни 

на организация на труд, 
ресурси 

което да рефлектира 
труда в предприятията и 

ресурси 

условия на труд, подобряване 
служителите чрез средства за 

работещите, чрез ремонт и 
почивка и спорт. 

иятно върху подобряване 
ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ 

устойчиво развитие и по-голяма 
допълнение изпълнението на 
околната среда. 

които 107739 лева са 
социален фонд чрез 

ресурси“ 2014-2020. 

: 31.12.2017 


