ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ“ 2014-2020,
ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И
КРУМОВГРАД“

Проект: № BG05M9OP001-1.058-0002-C01/ 08.08.2019 г.
„Осигуряване на добри и безопасни условия на труд на заетите лица в "НАР"ООД”
Основни цели: Основна цел на проектното предложение е да се подобри работната среда в „НАР” ООД, чрез
осигуряването на добри и безопасни условия на труд и инвестиции в развитието на персонала, което ще рефлектира
положително върху производителността на труда в компанията. Общата цел на настоящият проект е осигуряване на добри
и безопасни условия на труд на заетите лица в "НАР"ООД" е в пълно съответствие с ПО 1 „Подобряване достъпа до заетост
и качеството на работните места“, и ИП 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към
промените“ на ОПРЧР 2014-2020г.
Специфични цели:
- Минимизиране рисковете, свързани с конкретната трудова дейност и поддържане на необходимото ниво на знания и
умения по безопасност и здраве на работещите, посредством провеждане на обучения за усвояване на основните
изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд;
- Разработване на специфични политики за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на
производителността и опазване на околната среда; - Осигуряване на здравословни и безопасни условия за работа на

заетите лица във фирмата, посредством закупуване на ЛПС, специално работно облекло, осигуряване на колективна
защита и безопастност при работа, както и социални продобки за работещите;
Изброените СЦ са в унисон със СЦ 1 „Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи,
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд“.
Кратко описание:
Предвидени са следните дейности за постигане на основната и специфичните цели:
Дейност 1: Предоставяне на обучения на работното място; Изпълнението й ще се състои в обучение на работниците и
служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата
за тяхното ограничаване и предотвратяване;
Дейност 2: Подкрепа за практики за усъвършенстване системите за управление на човешките ресурси и опазване на
околната среда. Дейността ще се състои в разработване на политики за организация на труда в предприятията, насочени
към повишаване на производителността и опазване на околната среда;
Дейност 3: Осигуряване на средства за колективна защита, включително обезопасяване на съществуващи обекти и
съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
Дейност 4: Закупуване на ЛПС и специално работно облекло;
Дейност 5: Осигуряване на социални придобивки за работещите; Закупуване на мобилни контейнери за отдих на
работниците в строителните обекти.
Резултат:
В резултат от изпълнението на посочените дейности ще се постигнат по-адекватни условия на труд, които отговарят на
нуждите на външната икономическа среда и на вътрешните нужди на работниците и служителите във фирмата. В
допълнение проектът цели да генерира по-висока добавена стойност по отношение на преодоляването на икономическите
и социалните различия в развитието на териториите и по-конкретно в МИГ "Момчилград-Крумовград". Всички посочени
по-горе дейности ще допринесат за подобряване на качеството на работните места,организацията на труд и управлението
на човешките ресурси.
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