
"ЕЛЕКТРОТЕРМ ВАРНА" ООД

Проектът, стартирал на 31.05.2017 г., е с планирана продължителност от 17 месеца и се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз.

√ Общата цел на проекта е да се подобри работната среда във фирмата, чрез осигуряването на по-
добри, здравословни и безопасни условия на труд и ефективни и гъвкави форми на организация на труда, 
което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху 
здравето на заетите, продължителността на заетостта, производителността на труда в предприятието. 

√ Специфичните цели на проекта са:
1. Намаляване на рисковете и причините за увреждане на здравето на заетите лица по време на 

изпълнението на трудовите им задължения
2. Създаване на условия за по-дълго оставане в заетост на работници над 54 години
3. Създаване на условия за съвместяване на професионалния с личния живот и повишаване на 

мотивацията, продуктивността и ефективността на заетите
4. Създаване на условия за контрол и подобряване на безопасните и здравословни условия на труд чрез 

внедряване и сертифициране със стандарт за здраве и безопасност при работа 
√  Резултати от изпълнението на проекта

1. Осигурени безопасни и здравословни условия на труд  чрез модернизация и ремонт на 
производствената сграда

2. Осигурени  социални придобивки за работещите чрез оборудване на места за хранене и спорт 
3. Осигурени безопасни и здравословни условия на труд чрез специално работно облекло и лични 

предпазни средства 
4. Придобит стандарт BS OHSAS 18001:2007 за безопасни условия на труд
5. Разработена, адаптирана и въведена система за развитие на човешките ресурси в предприятието

√  Бюджет на проекта - общо 167 482.44 лв., от които 85% европейско финансиране (142 360.07 лв.) и 
15% национално финансиране (25 122.37 лв.)

 “Осигуряване на добри и безопасни условия на труд на заетите в Диел Комерс ООД”, 
изпълняван по ДБФП No BG05M9OP001-1.008-0732-C01 

с бенефициент Електротерм Варна ООД


