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Проект  BG05M9OP001-1.008-1253-C01., „Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в „Бонанза - почистване и пране на килими“ 

ЕООД, финансиран от Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа 

се носи от „Бонанза - почистване и пране на килими“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 „Бонанза - почистване и пране на килими“ ЕООД започна работа по нов 

проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” 

 

На 02.06.2017 г. стартира проект BG05M9OP001-1.008-1253-C01 Осигуряване на добри и 

безопасни условия на труд в „Бонанза - почистване и пране на килими“ ЕООД. Той се 

изпълнява е по процедура „Добри и безопасни условия на труд” - BG05M9OP001-1.008 на ОП 

„Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020. Продължителността му е 12 месеца. 

Финансирането е в размер на 173 689.00 лв, предоставени като безвъзмездна финансова помощ 

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. 
 

Цели на проекта 
 

Основната цел на проекта е подобряване на условията на труд, на професионалния и здравния 

статус на работещите в "Бонанза - почистване и пране на килими“ ЕООД, чрез осигуряване на 

добри и безопасни условия на труд. 

За реализиране на основната цел на проектното предложение е необходимо да се постигнат 

следните специфични цели: 

 Създаване на условия за законосъобразно и целесъобразно управление на проекта; 

 Повишаване обществената информираност и осигуряване на прозрачност по заложените 

дейности в проекта; 

 Подобряване на работните процеси и повишаване на ефективността и ефикасността на 

служителите в компанията; 

 Намаляване до минимум рисковете, на които са изложени служителите по време на 

работните процеси;  

 Осигуряване на социални придобивки за повишаване удовлетвореността и мотивацията 

на служителите. 

 

Основни дейности по проекта 
 

 Основните дейности по проекта са: 

 

 Организация и управление на проекта; 

 Информиране и публичност по проекта; 

 Разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси в 

„БОНАНЗА-ПОЧИСТВАНЕ И ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД; 

 Осигуряване на средства за колективна защита, осигуряващи безопасни и здравословни 

условия на труд в почистващата база чрез подобряване на микроклимата; 

 Осигуряване на добри и безопасни условия на труд чрез закупуване на лични предпазни 

средства и специално работно облекло; 

 Осигуряване на социални придобивки за работещите в компанията, включително ремонт 

и оборудване на места за отдих, хранене и почивка; 
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