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Информационен ден 

по схема за безвъзмездна 
финансова помощ BG051PO001-

2.3.03 “Безопасен труд” 
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Проектът “Подобряване на условията на труд в Косаня ЕАД” се 
финансира по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 
2007-2013”, приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и 

адаптивността на заетите, основна област на интервенция: 2.3. 
Подобряване на условията на труд на работното място, по схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 
“Безопасен труд” чрез договор № BG051PO001-2.3.03-0304  
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Срок на изпълнение: 12 месеца 

Начало на проекта: 01.10.2013г. 

Край на проекта: 30.09.2014г. 

Бюджет на проекта: 197 379,85 лева, които са 100 % 

безвъзмездна финансова помощ 
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ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 
Общи цели 

 
-   подобряване на условията на труд в КОСАНЯ ЕАД при спазване 
на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и 

здраве при работа; 
-    адаптиране на управленските процеси в дружеството към нов 

подход при регламентирането и нормирането на труда; 
-   повишаване на производителността на заетите в дружеството 
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Специфични цели 
-   да се усъвършенства организацията на трудовата дейност във 
КОСАНЯ ЕАД и да се създадат предпоставки за повишаване 
производителността на труда и за намаляване на трудовите 
злополуки и професионалните заболявания;  
-   да се повиши ефективността на производството и 
производителността на труда чрез създаване на условия за 
рационално използване и организация на трудовите, материалните 
и финансови ресурси 
  -  да се намали заболяваемостта и травматизма сред наетите в 
КОСАНЯ ЕАД 
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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
Основните дейности по реализация на настоящото проектно предложение са: 
 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата 

дейност, общо или на отделни елементи от нея; 
   Ремонт на ДМА, свързани с подобряване условията на труд; 
   Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;  
   Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно 
оборудване, технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за 
здравословни и безопасни условия на труд; 
   Организация и управление на проекта; 
   Информиране и публичност; 
   Одит. 
 

 
 
 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. 
«Косаня» ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието нанастоящия документ, и при 

никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз 
или Агенция по заетостта . 



ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0304 
„Подобряване на условията на труд в Косаня ЕАД” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

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

Инвестира във вашето бъдеще! 

Европейски съюз   Европейски социален фонд 

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
 

  Целевата група по проекта са служителите и работниците на „Косаня” 
ЕАД. Дружеството извършва относително широк кръг дейности: продажба 
на петролни продукти, търговска мрежа за хранителни, промишлени и 
строителни материали, изкупуване на вторични суровини, автотранспорт-
на и автосервизна дейност. Повечето от тях са свързани с определени 
рискове и опасности за здравето на съответните работници и служители.  
  Броят на лицата от целевата група, включени в проекта е 107. 
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ОЧАКВАН ЕФЕКТ ВЪРХУ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ 
        
       Очакваният ефект върху целевите групи ще се наблюдава главно 

по отношение на непосредственото подобряване на условията и 
безопасността на условията на труд в “Косаня” ЕАД. Чрез закупуването 

на нови и модерни лични предпазни средства се предвижда да се 
окаже трайно положително въздействие върху целевата група. В 
допълнение към това се предвиждат и дейности, свързани със 
закупуване на средства за колективна защита. По този начин 

дружеството ще предостави на своите работници и служители по-добри 
здравословни и безопасни условия на труд, с което ще създаде 

предпоставки за по-добро физическо, психическо и социално 
благополучие на работещите лица.  
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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