ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0407-С-0001
„Безопасни условия на труд в ДКЦ ІІ - Пловдив ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

До края на месец юли 2014 г. "Диагностично-консултативен център ІІ Пловдив" ЕООД ще финализира изпълнението на проект по схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 “Безопасен труд”
Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите
Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното
място.
Изпълнението на дейностите по Договора за безвъзмездна финансова помощ №
ESF-2303-06-11001/17.06.2013 г. „Безопасни условия на труд в „ДКЦ ІІ–Пловдив”
ЕООД” стартира от 01.08.2013 г. Проектът е на стойност 149 605.50 лева, като
безвъзмездното финансиране е 119 684.40 лева, продължителността е 12 месеца.
Цели на проекта:
• Подобряване условията на труд в “ДКЦ ІІ–Пловдив” ЕООД и повишаване
ефективността на трудовия процес при спазване нормите и изискванията на
законодателството по безопасност и здраве;
• Създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда,
качеството на труда и рационално използване на трудовите и материални
ресурси;
• Осигуряване на качествени лични предпазни средства в съответствие с оценката
на риска и ограничаване на трудовия травматизъм;

• Усъвършенстване организацията на трудовите процеси чрез изготвяне на Анализ
на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност;

• Внедряване на система за управление на безопасността на труда, отговаряща на

изискванията на международно признат стандарт ISO 18001:2007 (OHSAS);
на работната среда чрез закупуване на автоматична
пожароизвестителна система;
Обучение на персонала за безопасна работа с новозакупената автоматична
пожароизвестителна система и нововъведения стандарт ISO 18001:2007 (OHSAS);

• Обезопасяване
•

Изпълнени са следните дейности:
Изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата
дейност;
Разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на здравето и
безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007;
Закупуване на лични предпазни средства;
Закупуване и доставка на автоматична пожароизвестителна система;
Обучение на служителите за безопасна работа с новозакупената автоматична
пожароизвестителна система и нововъведения стандарт ISO 18001:2007 (OHSAS);
Визуализация и публичност за проекта;
Постигнати резулнати:
Постигнати са общата и специфични цели на проекта като е повишена
безопасността на работните места и превенцията на трудовите злополуки и
професионалните заболявания в “ДКЦ ІІ –Пловдив” ЕООД.
• Изготвен е Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата
дейност;
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Диагностичноконсултативен център ІІ - Пловдив"ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и
при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по
заетостта”

Инвестира във вашето бъдеще!
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• Чрез внедрената Система за управление на здравето и безопасност при работа,

съгласно международен стандарт BS OHSAS 18001:2007 е гарантиран надлежен
механизъм за управление и мониторинг на състоянието на здравословните и
безопасни условия на труд в дружеството;
• Доставена и монтирана е автоматична пожароизвестителна система;
• Със средствата по проекта са закупени лични предпазни средства(предпазни
очила за работа с видеодисплей – 47 бр., предпазни очила за работа с лазер – 2
бр., предпазен шлем – 17 бр., предпазна оловна яка – 9 бр., предпазна оловна
престилка – 9 бр.) за 56 служители в “ДКЦ ІІ–Пловдив” ЕООД, съобразно
спецификата на извършваните от тях дейности.
• Проведено е обучение на персонала за безопасна работа с новозакупената
автоматична пожароизвестителна система и нововъведения стандарт ISO
18001:2007 (OHSAS). Общо 98 служители във фирмата са преминали обучителния
курс с продължителност 47 учебни часа. Придобитите от служителите при
обучението знания, умения и компетентности ще бъдат прилагани ежедневно при
работата им.
• Предприетите са мерки, в съответствие с приложимите правила за информиране и
публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и
приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за
информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”.
• Осигурени са на работещите в “ДКЦ ІІ-Пловдив” ЕООД здравословни и безопасни
условия на труд, съответстващите на добрите европейски практики.
• Постигнато е обезопасяване на работна среда чрез колективни и лични предпазни
средства и оптимизиране организацията на труда.
• Усъвършенствана е организацията на трудовата дейност в “ДКЦ ІІ-Пловдив”
ЕООД и е повишена ефективността и производителността на труда, чрез
създаване на условия за рационално използване на трудовите, материалните и
финансови ресурси.
• Повишени са професионалните компетенции, личните знания и умения, и
информираността на заетите лица.
Реализацията на проекта от “ДКЦ ІІ – Пловдив“ ЕООД, доказва ангажираността на
дружеството по отношение на безопасността и стремежа за управление и
минимизиране на рисковете за трудовото здраве на заетите лица, избягване и
превенция на рисковете от трудови злополуки и професионални заболявания на
работното място и намаляване на трудовия травматизъм.
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