ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО
ДБФП № BG05M9OP001-1.008-0933-C01
На 22.05.2017 г. между МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА на
Република България и „ГАЛИНА-ДИМИТЪР 2“ ЕООД бе сключен Договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-0933-C01 по схема BG05M9OP001-1.008
„ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД" по ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ" 2014-2020.
Проект BG05M9OP001-1.008-0933-C01 „Създаване на по-добри и безопасни условия на
труд в „ГАЛИНА-ДИМИТЪР 2“ ЕООД“ се изпълнява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Обща стойност на проекта по Административен договор: 109 190 лева, от които БФП в
размер на 109 190 лева, от тях 92 811,50 лева са средства от Европейския социален фонд
(ЕСФ) и 16 378,50 лева са Национално съфинансиране.
Изпълнявайки договора за безвъзмездна финансова помощ „ГАЛИНА-ДИМИТЪР 2“ ЕООД
цели да осигури по-добри и безопасни условия на работа на своите служители и работници.
За да постигне тези цели предприятието е изпълнило следните дейности:
1.Разработена и внедрена е Система за развитие на човешките ресурси, версия
01/23.04.2018 г.
2.Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и
здравния статус на работниците и служителите, чрез:
2.1. Осигуряване на средства за колективна защита – закупени са паравани за местата за
заваряване - 10 бр. и мобилни аспирационни системи – 3 бр. за отстатъчните при заварката
газове, закупуване на подови изолиращи килимчета за работните места – повдигнати – 5 бр,
плоски – 12 бр, подменен е климатика (18 BTU – 1 бр.) в приемната, където е ситуиран
касиера;
2.2. Закупени са лични предпазни средства и специално работно облекло:
1. Ватирано яке с панталон зимни 12 бр.
2. Яке с панталон летни 12 бр.
3. Блуза зимна 12 бр.
4. Блуза лятна 12 бр.
5. Обувки летни 12 бр.
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6. Обувки зимни 12 бр.
7. Ръкавици работни 12 бр.
2.3. Проведено е Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за
здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното
ограничаване и предотвратяване.
3. Осигуряване на социални придобивки за работещите чрез обособяване на място за хранене
и почивка в предприятието.
Закупено е оборудване и стопански инвентар за обзавеждане на мястото за хранене и
почивка на работниците:
1. Маси за хранене 2 бр.
2. Столове за хранене 12 бр.
3. Диванчета за почивка 4 бр.
4. Кафемашина 1 бр.
5. Микровълнова печка 1 бр.
6. Хладилник 1 бр.
7. Автомат за вода 1бр.
8. Климатици 12 BTU – 2 бр.
4. Извършени са дейности по информиране и публичност:
1. Поставени информационни материали – информационни табели – 2 бр, стикери на
закупените по проекта стоки, подходяща визуалиализация на генерираните по проекта
документи- вкл. СРЧР и проведеното обучение.
2. Актуализация на сайта за времето на изпълнение на проекта – визуализация и публикации
относими към проекта.

Проекта е изпълнен в рамките на Административен договор за безвъзмездна помощ
BG05M9OP001-1.008-0933-C01 от 01.06.2017 г. до 01.06.2018 г.
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