
Проект BG05M9OP001-1.008-0894 „Подобряване на условията на труд и работата с 

човешките ресурси в Центромет АД”, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

 

 

Проект BG05M9OP001 – 1.008-2326  Подобряване на условията на труд и работата 

с човешките ресурси в Центромет АД. 

На 14.06.2017г.  между Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 МТСП и „Центромет“ АД бе подписан договор за 

безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект “Подобряване на условията на 

труд и работата с човешките ресурси в Центромет АД“. 

Общата цел на проекта е да се подобри работната среда в Центромет АД, чрез 

подобряване на условията на труд и управлението на човешките ресурси. 

Конкретните цели, чието постигане ще бъде осигурено от изпълнението на 

предвидените аналогични дейности по проекта са: 

1. Разработване, адаптиране и въвеждане на комплексна система за развитие на 

човешките ресурси в Центромет АД, , включваща мерки за подбора, обучение, развитие 

и приемственост на персонала, оптимизация на работните процеси чрез гъвкави форми 

на заетост, иновативни модели и практики за ангажиране на персонала към опазване на 

околната среда. 

2. Подобряване на безопасността и здравословността на условията на труд чрез 

снабдяване на работещите в производството с висококачествени лични предпазни 

средства и специално работно облекло. 

3. Допълване и поддържане на знанията на работещите при работа на индивидуалното 

работно място. 

В резултат на изпълнението на проекта ще се въведе съвременна система за развитие на 

човешките ресурси, обхващаща на практика всички служители и работници; ще се 

подобрят безопасността и здравословността на условията на труд на 72 работника чрез 

снабдяване с висококачествени ЛПС и специално работно облекло; ще бъдат обучени в 

области, насочени към превенция от риск и увреждане на здравето от най-значимите не 

пряко производствени фактори над 110 служители и работници. 

Общата стойност на проекта, е 100425.00 лева, като безвъзмездната финансова помощ, 

е в размер на 80340.00 лева, в т.ч. 68289.00 лева от Европейския социален фонд и 

12051.00 лева национално съфинансиране. 


