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ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ 

 

На 31.12.2018 г., „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД успешно приключи 

изпълнението на дейностите по административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014 - 2020, процедура по проект Добри и безопасни условия на труд № 

BG05M9O001-1.008-2045-C01 с премет: „Подобряване на работната среда във Веолия 

Енерджи Варна ЕАД 

 

Проектът бе насочен към подобряване на работната среда във „Веолия Енерджи 

Варна“ ЕАД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, повишаване 

качеството на работните места в топлофикационната централа, създаване на социални 

придобивки и обезопасяване на съществуващи обекти. Потребността от допълнително 

обезопасяване на високо рисковата производствена работна среда, опазването на 

човешкия живот и опазването на околната среда беше удовлетворена чрез реалното 

въвеждане на резултатите от проекта в работна практика на фирмата чрез изпълнение 

на следните дейности: 

 Дейност № 1 „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, 

подобряване професионалния и здравния статус на работещите чрез осигуряване 

на средства за колективна и лична защита“;  

 Дейност № 2 „Осигуряване на социални придобивки за работещите чрез 

изграждане и оборудване на открита площадка за физическа култура и спорт“; 

 Дейност № 3 „Осигуряване на социални придобивки за работещите чрез 

оборудване и ремонт на помещение за хранене“; 

 Дейност № 4 „Осигуряване на социални придобивки за работещите чрез 

оборудване и ремонт на битово помещение на ет.1“; 

 Дейност № 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите чрез 

оборудване и ремонт на битово помещение на ет.3“; 

 Дейност № 6 „Ремонт на мълниезащита към комина на топлоцентралата и 

осигуряване на социални придобивки на работниците и служителите чрез 

ремонт и оборудване на битовка към Ремонтно-механичен цех“; 

 Дейност № 7 „Организация и управление“; 

 Дейност № 8 „Публичност и информираност“. 

 

Проектът BG05M9OP001-1.008-2045-C01 с предмет: Подобряване на работната среда 

във Веолия Енерджи Варна ЕАД е на обща стойност 257 442.19 лева. Европейското 

финансиране е в размер на 175 060.69 лева, а национално финансиране в размер 30 

893.06 лева.  Периодът на изпълнение на проекта беше 6 месеца. Изпълнението на 

дейностите по договора стартираха на 02.07.2018 г. 

 

Изпълнението на проекта бе насочено  към постигане на заложените резултати, а 

именно: подобряване безопасността на служителите, осигуряване на социални 

придобивки за работещите включително ремонт и оборудване на места за отдих, 

хранене, почивка, физическа култура и спорт и обезопасяване на съществуващи обекти. 
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Целевата група включваше общо 51 човека, заети в администрацията и 

производствените процеси в предприятието.  

 

Цел на проектното предложение: 

 

Основната цел бе осигуряване на безопасна и благоприятна работна среда, отчитайки 

високия риск при работата чрез прилагане на подходящи методи, гарантиращи добри и 

безопасни условия на труд. 

Конкретните (специфични) цели бяха насочени към разрешаване на 

идентифицираните нужди и проблеми на целевата група: 

 

 Идентифицирана нужда на № 1 на целевата група - Намаляване на 

риска за целевата група, подобряване качеството на прилагане на международни и 

национални изисквания чрез нововъведения в процесите. 

 

Резултат – Осигурени бяха по-добри и безопасни условия на труд за всички 

представители на целевата група; намален професионален риск; повишена 

производителност на труда при намален риск. 

 

 Идентифицирана нужда № 2 на целевата група - Служителите в 

предприятието се нуждаят от осигуряване на специални придобивки във вид на ремонт 

и оборудване на места за хранене, почивка,физическа култура и спорт. 

Резултат – Въведени бяха социални придобивки за служителите под формата на 

оборудване и ремонт на места за хранене, почивка, физическа култура и спорт; 

увеличена продължителност на заетостта на квалифицираните служители, намаляване 

на нивото на стрес и намаляване на възможността за човешки грешки в 

производствения цикъл. 

 

 Идентифицирана нужда № 3 на целевата група - Осигуряване на добри 

и безопасни условия.на труд, с цел по-високо ниво на прилагане на изискванията за 

опазване на човешкия живот, опазване на околната среда и повишаване ефикасността 

на използване на ресурсите 

Резултат – Ремонтирано бе битово помещение с цел повишаване удовлетвореността 

на работещите и извършване на ремонт на мълниезащита с цел намаляване риска от 

възникване на инциденти и във връзка с опазване здравето и живота на работещите. 

 

 

Екипът на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД 
 


