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ПРОЕКТ ВG05M9OP001-1.008 - 0546 „За по-добри и безопасни условия на труд в „Захарни заводи” АД” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Договор 

ВG05M9OP001-1.008 -0546-C02. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

„Захарни заводи“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на ЕС и УО. 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ 

 

На 07.06.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на Регионален пресклуб БТА - Велико 

Търново, на адрес: гр. Велико Търново, ул. "Христо Ботев" 2, ще се проведе 

информационен ден относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна 

финансова помощ ВG05M9OP001-1.008 -0546-C02 с Управляващия орган на ОП 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за финансиране на проект „За по-добри и 

безопасни условия на труд в „Захарни заводи” АД” по процедура ВG05M9OP001-

1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. 

Проектът включва дейности по: 

 Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси – 

планиране, подбор, организация на труда, квалификация, закупуване и 

внедряване специализиран софтуер за управление. 

 Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси – 

въвеждане на гъвкави форми на заетост за съвместяване на професионален, 

семеен и личен живот, мерки по опазване на околната среда. 

  Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за 

работници и служители на „Захарни заводи“ АД 

  Осигуряване на средства за колективна защита, обезопасяване на 

технологични процеси, машини и съоръжения. 

  Закупуване на ЛПС и специално работно облекло. 

  Осигуряване на социални придобивки за работещите, ремонт и 

оборудване на места за отдих, хранене и почивка, и спортни съоръжения. 

  Дейности по информация и публичност. 

           Проектът се реализира със средства по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 152732,52 лв., от 

които 111186,02 лв. безвъзмездна финансова помощ (94508,12 лв. европейско и 

16677,90 лв. национално съфинансиране) и 41546,50 лв. собствено съфинансиране. 

 


