
 
 
 
 
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-
2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект №BG05M9OP001-1.008-1631-С01 

„Надграждане на безопасни условия на труд в „Резбонарезни инструменти Габрово“ ЕООД“ по процедура 
BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от "Резбонарезни инструменти Габрово" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, 
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 
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ПРОЕКТ: BG05M9OP001-1.008-1631-C01 

„Надграждане на безопасните условия на труд в "Резбонарезни инструменти 
Габрово" ЕООД“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г. 
 
 
Основната цел на настоящия проект е да спомогне за подобрение на работната среда в 
"РИГ" ЕООД, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и 
ефективни форми на управление на човешките ресурси, което от своя страна се очаква 
да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху 
производителността на труда. 
 

Специфичните цели са:  
- Подобряване професионалния и здравния статус на заети лица в дружеството, чрез 
подобряване на микроклимата в работните помещения със закупуване и въвеждане в 
експлоатация на 4 бр. климатика и 4 бр. почистващи машини за индустриални подове; 
- Намаляване вторичните източници на замърсяване в цех "Метчици", чрез подмяна на 
елементи от вакумната система за почистване - закупуване на 2 броя филтри и 1 бр. вентилатор; 
- Насърчаване на географската мобилност на работната ръка, чрез предоставяне на безплатен 
организиран фирмен транспорт от гр. Трявна до гр. Габрово и обратно за 33 бр. работници от 
целевата група; 
- Спомагане за минимизиране на предпоставките за трудови злополуки и професионални 
заболявания чрез подобряване на параметрите на условията на работната среда и завишаване на 
изискванията към спазването на правилата за здраве и безопасност при работа. 
- Въвеждане на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките 
ресурси, което от своя страна ще подобри качеството на работните места; 
- Въвеждане на оптимизация на работните процеси и гъвкави форми на заетост, което ще 
допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица, а така също и до 
по-дългото оставане в заетостта на работниците над 54 години - част от целевата група; 
 
 
Дейности по проекта и очаквани резултати:  

1. Организация и управление на проекта  
- избрана външна фирма за управление на проекта;   
- организирани и проведени тръжни процедури и сключени договори с външни изпълнители по 
реда и условията на чл. 50 от ЗУСЕСИФ;   
- осъществен пряк мониторинг при извършването на доставките на оборудването, предвидено 
за закупуване по проекта;  
- заведено в съответните счетоводни документи доставеното по проекта оборудване;  
- изготвена обща проектна документация, вкл. писмена кореспонденция с УО;  
- изготвени финансови и технически отчети по проекта;  
- извършено осчетоводяване на разходите и приходите по проекта; 
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- изготвена обща проектна документация - снимков материал и др.  
2. Визуализация и публичност 
- Поставена 1 бр. постоянна информационна табела, указваща произхода на финансирането;  
- Поставени визуализиращи стикери върху оборудването, закупено по проекта;  
- Изработени и отпечатани 500 бр. информационни брошури за проекта; 
- Осигурени 30 бр. USB стикове с информация за проекта; 
- Отпечатани 2 бр. статии в печатни издания; 
- Публикувани 2 бр. статии в електронни страници;  
- Визуализирани всички документи по проекта;  
- Информирана обществеността за получената финансова подкрепа от Европейски социален 
фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020;   
 
3. Осигуряване на организиран транспорт от фирмата от Трявна до Габрово и обратно за 

33 работници, за период от 12 месеца 
- наета външна фирма за извършване на организиран транспорт от гр. Трявна до гр. Габрово и 
обратно, избрана с процедура за директно договаряне; 
- осъществен организиран безплатен за работниците транспорт от гр. Трявна до гр. Габрово и 
обратно три пъти на ден в работните дни за период от 12 месеца; 
- обхванати общо 33 работника, от които 6 работника на възраст над 54 години на 
"Резбонарезни инструменти Габрово" ЕООД в организирания транспорт, част от целевата 
група; 
- създадени предпоставки за запазване на дълготрайна устойчива заетост на 33 работника на 
"Резбонарезни инструменти Габрово" ЕООД, включени в схемата за организиран транспорт; 
- повишена мотивация и работоспособност на 33 работника на дружеството за работа, 
благодарение на предоставянето на организиран безплатен транспорт. 
 
4. Осигуряване на средства за колективна защита, чрез подмяна на елементи на 

съществуваща вакумна система за почистване на въздуха 
- Избран доставчик/ци на оборудване - 2 бр. филтри, представляващи консумативи и 1 бр. 
вентилатор, представляващ СМР и сключен договор за доставка;  
- Доставено оборудване и консумативи - 2 бр. филтри и 1 бр. вентилатор; 
- Създадени условия за намаляване на замърсеността на цех "Метчици"; 
- Подобрени условията на труд на 95 работника, вкл. на 18 от тях над 54 год. възраст, част 
от целевата група; 
- Повишена ресурсна ефективност на предприятието - намаляване на енергийното 
потребление за пречистване на 1 м3 въздух в цеха; 
- Осъществена мярка за опазване на околната среда - намалено изпускане на вредни пари и 
прахови части в атмосферата, благодарение на закупуването на 2 бр. консумативни филтри 
за вакумната система за почистване; 
 

5. Осигуряване на средства за колективна защита чрез закупуване на машини за 
почистване на индустриални подове 
- закупени и въведени в експлоатация 4 бр. машини за почистване на индустриални подове; 
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- подобрено почистването на 15 000 кв. метра подови покрития от машинно масло и др. 
производствени замърсители; 
- осигурена по-безопасна работна среда за 411 работника; 
- намалена възможността от възникване на трудова злополука от падане от мазен под; 
- подобрена цялостната работна среда в "Резбонарезни инструменти Габрово" ЕООД 
 

6. Осигуряване на средства за колективна защита чрез закупуване на климатична 
техника 
- закупени и въведени в експлоатация 4 бр. климатици; 
- осигурена по-безопасна работна среда за 18 работника; 
- намалена възможността от възникване на трудова злополука при използване на уреди с 
лъчисто отопление; 
- подобрен микроклимат в определените работни помещения и подобрена цялостната 
работна среда в "Резбонарезни инструменти Габрово" ЕООД 
 

7. Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси 
- избран външен изпълнител за услуга - 1 бр.; 
- разработена, внедрена и приета от управителите система за развитие на човешките ресурси 
– 1 бр. 
- повишена ефективността, работоспособността и продуктивността, качеството на работа, 
мотивацията и удовлетвореността на персонала, намаляване текучеството,  тревожността и 
стреса в служителите и мениджмънта на компанията, представляващи целевата група по 
проекта; 
- въведен нов модел за организация на труда в предприятието, насочен към насърчаване 
опазването на околната среда чрез „виртуализиране“ на основните процеси и премахване на 
значителна част от документооборота на хартиен носител; 
- въведени практики за удължаване на професионалния живот на работници и служители 
над 54 годишна възраст - 106 служителя на "РИГ" ЕООД, включително чрез планиране на 
обучения, управление на кариерата, промени в системите за заплащане на труда; 
- осъществена оптимизация на работните процеси; 
- осъществена оптимизация на вътрешната комуникация и подобряване на 
взаимоотношенията и координацията в работата между различните организационни отдели 
на фирмата. 
- подобрена ресурсната ефективност в компанията; 
- създадени предпоставки за по-малко използване на природните ресурси, а от там и 
опазване на околната среда. 
 


