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ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА
НА ТРУД ОТ ФОНД “УСЛОВИЯ НА ТРУД”
към Министерство на труда и социалната политика

Програмата цели да подкрепи инвестиции на работодатели за подобряван на условията
на труд и отдих на персонала.

Допустими кандидати:












Физически и юридически лица – работодатели.
Притежават или ползват на валидно правно основание имота, в който ще бъде
реализиран проектът.
Нямат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или
отсрочване на задълженията.
Към момента на кандидатстването за финансиране осигуряват работа на
работници и/или служители по сключени с тях трудови договори.
Внасяли са редовно и без прекъсвания дължимите осигурителни вноски.
Подали са в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ декларация по
чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Назначили са или са определили поне едно длъжностно лице с подходящо
образование или квалификация за организиране изпълнението на дейности,
свързани със защита и профилактика на професионалните рискове, създали са
специализирана служба или са възложили с договор на други физически или
юридически лица организиране изпълнението на посочените дейности.
Осигурили са обслужване на своите работници и служители от служба по трудова
медицина.
Работодатели с 5 и повече работещи да имат учреден комитет (група) по условия
на труд.

Допустими дейности:






Реконструкция и/или модернизация на съществуващи работни помещения;
Модернизиране и/или обезопасяване на съществуващо работно оборудване;
Изграждане, реконструкция и/или модернизация на системи и инсталации за
подобряване и поддържане на работната среда;
Подобряване на санитарно-битовите условия;
Други проекти за подобряване условията на труд, които не са пряко свързани с
работното оборудване.

Максималният размер на средствата за финансиране от Фонд „Условия на труд“ е до
30 на сто от одобрените и действително извършени разходи за реализиране на проекта,
но не повече от 100 000 лева.

Критерии за оценка
1. Сума за финансиране от Фонд „Условия на труд“.
2. Брой работещи, които ще бъдат обхванати от проекта и на които ще бъдат подобрени
условията на труд.
3. Големина на предприятието.
4. Брой на елементите на условията на труд, които ще бъдат подобрени с реализацията
на проекта:
• микроклимат
• техническа безопасност на работно оборудване
• прах
• шум
• вибрации
• осветление
• лъчения (йонизиращи и нейонизиращи)
• електробезопасност
• пожаробезопасност
• химични агенти
• биологични агенти
• ръчна работа с тежести
• санитарно-битови условия
5. Очакван ефект от практическото приложение на проекта, свързан с резултатите от
промяната на показателите и параметрите на работната среда.
6. Икономическа дейност на предприятието,
икономическите дейности (КИД 2008).

съгласно

Срок на изпълнение:
Срокът за изпълнение е 12 месеца.

Повече информация за програмата можете да намерите тук.

При необходимост, можете да се свържете с нас.
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