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ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА
проект BG051PO001-2.3.03-0332 - „Подобряване на условията на труд на работни места в
АХИРА АД” по договор № ESF-2303-06-11023
На 01.11.2013г. в АХИРА АД стартира изпълнението на Договор за Безвъзмездна финансова

помощ № ESF-2303-06-11023 и наименование: ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РАБОТНИ
МЕСТА В „АХИРА АД“.

Стратегическа цел на Оперативната Програмата за Развитие на човешките ресурси е да се
подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия
капитал. От особена важност за изпълнение целите на Програмата е постигането на
високи нива на заетост, повишаването на производителността и качеството на труда и
работната сила чрез увеличаване на инвестициите в човешкия ресурс.
Ръководството на АХИРА АД, в качеството си на бенефициент по програмата е насочило
усилията си към максимално прилагане на идеите и целите на Оперативната програма
във фабриката за производство на дървени пелети, собственост на дружеството.
Общи цели на проекта:
 подобряване условията на труд в АХИРА АД при спазване на нормите и
изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
 адаптиране на управленските процеси в АХИРА АД към нов подход при
регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система
от трудови стандарти.
 повишаване на производителността на заетите в АХИРА АД.
Специфични цели на проекта:
 Спомагане усъвършенстването на организацията на трудовата дейност в АХИРА АД
и създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда и
намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания;
 Повишаване на ефективността на производството и производителността на труда
чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите,
материалните и финансови ресурси.

В изпълнение на Договора за БФП ще се извършат следните дейности:
1) Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата
дейност в АХИРА АД

Инвестира във вашето бъдеще!
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2) Модернизация на оборудването чрез закупуване на АСПИРАЦИОННА
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПАРА; АСПИРАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ;
ОБЩООБМЕННА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА.
3) Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло;
4) Разработване и внедряване на Система за управление в съответствие с
изискванията на BS OHSAS 18001:2007;
5) Сертифициране на Системата за управление за съответствие с
изискванията на BS OHSAS 18001:2007;
6) Обучение на служителите на АХИРА АД за прилагане на изискванията на
BS OHSAS 18001:2007, както и на вътрешни одитори по BS OHSAS
18001:2007;
7) Информиране и публичност.

Бюджетът на проекта е с максимална обща стойност 95 171,45лв, а
продължителността на изпълнението му е дванадесет месеца.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
„АХИРА” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при
никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз
или Агенция по заетостта.”

Инвестира във вашето бъдеще!

