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Процедурата се осъществява с финансовата
подкрепа на
Европейския социален фонд

СОЦИАЛЕН ФОНД

Внсд яване на м

“„Ню“

тт“

човешките РЕСУРСИ

ки във в ъзка със „ Зсдени абогни места“
във

и Р ма

„ГААИНА-АИМИТЪР 2“ ЕООА
Съгдасно практическия
документ 1 1РЕПОРЪКИ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТ ИТЕ ЗА
ВЪВЕЖААНЕ НА „ЗЕАЕН И РАБОТНИ МЕСТА" В „ГААИНА-АИМИТЪР
2“ ЕООД, част
от Сиегсма за упрандение на човешките
ресурси, от шие-о на ръководството на Организацията
опредедям сдедшгге краткосрочни цеАи и мерки, които се
въвеждат в дейност на фирмата:

Ефективна употреба на ресурси и управдениена
отпадъщпе според принципа: Ограничие
подавай отново и
реширай (геоцсе > [епос - гесус1е):
Подаване на сертифицирана офисна
хартия и офис материаАи с екомаркировка.
2. Предаване на
тонер касетите н изподзваната хартия за рецикдиране;
3. Месечен Аимит на
хартията и канцедарските материади;
4. Подписване на
договор с фирма за рецикдираие на тонер касети
5. Разделно събиране на
отпадъците от производството и предаването им за
рецикдираие (за
които : придожшио).
Осшуряване на сьответсшие с придопсимото законодатедспю в
сферата на окоАнатя среда
1. Редовна
проверка за съответствие с норма-пишат уредба на Р. БъАгария
1.

2. Провеждане на

вътрецшофирмено обучение за повишаване на компетентността на

САПШТСАИТС ПО ОТНОППВНИС [Ха екОАОГХТчнте ЕСПСШ На АейНОШ-ГЯ
113 фИРУИЯТЯ И ОКОАНЗТЗ
СРСАЯ

и придожимите регАаменти на законодатедството на Р.
Бълария и ЕС.
Изпомваве на иетоксични препарати за почистване

Поетапно заменяне на всички конвенционадни
препарати за почитане с биоразлрадими,
петоксични такива.
1.

2. Разработване

и внедряване на Инструкция за работа с почистващ
препарати.

Дата: 14,()5,18 т

защтото]

Тази документ е създаден по
проект
: „ Създаване на „и.дсбри и безопасни
,
условия на труд ::
„ГАЛИНА-ДИМИТЪР " воал“ (Елси/мир д спин „„с:
над !аьт- синдикат !п палиш-шити ги води/,
финансиран
от Оперативна програми „Развитие на човешките ресурси"
много, сьфпнппсирана от Европейски съюз при
Европейския социален фонд. Цялата
за
отговорност съдържанието на документа се носи от „ГАЛИНА-ДИМИТЪР
ЕООД и при никакви настоятелства не
2"
да се приема, че люди документ
отразява официалното становище на
ЕвропейскияСъюз и Управляващш Орган

:
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