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ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-1653 "Създаване на по-добри и безопасни условия на труд в ЕНЕРГОРЕМОНТ – 

Кресна АД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

„ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД приключва успешно  сключения договор на 

05.06.2017г. за изпълнение на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз.  

Общата стойност на проекта е 130 764,27лв. без ДДС, от които 111 149,63 лв. от 

Европейския съюз и 19 614,64 лв. Национално финансиране. 

Проектът "Създаване на по-добри и безопасни условия на труд в ЕНЕРГОРЕМОНТ – 

КРЕСНА АД", имаше за цел: "Да осигури оптимална организация на работа, добри и 

безопасни условия на труд и възможности за пълноценен професионален живот на работещите 

в "Енергоремонт - Кресна" АД". Общата цел на проектно предложение беше постигната, чрез 

следните специфични цели:  

1. Въвеждане на нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките 

ресурси и организация на труда.  

2. Оптимизиране на работните процеси и въвеждане на практики за удължаване на 

професионалния живот на по-възрастните работници и служители. 

3. Ограничаване въздействието на рисковите фактори на работната среда и гарантиране 

високо ниво на ЗБУТ.  

4. Въвеждане на социални придобивки в предприятието за повишаване на 

удовлетвореността от труда. 

Реализираха се всички предвидени дейности. Напълно завършени към момента са: 

Дейност 3: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд чрез обновяване на ЛПС 

и СРО;  

Дейност 4: Осигуряване на колективни предпазни средства за ограничаване на 

рисковите фактори на работната среда чрез изграждане на вентилационна система;  

Дейност 5: Въвеждане на иновативна система за организация на труда, насочена към 

повишаване на производителността и опазване на околната среда. 

А дейностите: 

Дейност 1: Организация и управление на дейностите по проекта;  

Дейност 2: Публичност и визуализация на дейностите по проекта;  

Продължиха до самия финал на проекта, а именно 12.04.2018г. 

Чрез тези дейности се постигнаха следните измерими резултати:  

- Намалиха се рисковете за здравето на работниците чрез подобряването на 

микроклимата в предприятието.  

- Повиши се информираността на наетите, които се запознаха с начините за намаляване 

на специфичните рискове за здравето им. 
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Целевата група по проекта обхвана настоящия персонал на фирма "Енергоремонт - 

Кресна" АД, като се постави акцент върху хората над 54 години и  тези с намалена 

работоспособност. 

Отчитаме доброто изпълнение на поставените цели и постигнатите индикатори и 

резултати! 
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