
 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 

 

Проект BG05M9OP001-1.039 -0003-С01 „Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в „Асарел – Транс” ООД” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез ВОМР процедура за 
подбор на проекти BG05M9OP001-1.039  „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите 

към промените“  

 

 
 

 

„АСАРЕЛ – ТРАНС” ООД 

УСПЕШНО ИЗПЪЛНИ И ВТОРИЯ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ 

BG05M9OP001 – 1.039 – 0003 – С01 „ПОДОБРЯВАНЕ НА 

УСЛОВИЯТА НА ТРУД И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА В 

„АСАРЕЛ – ТРАНС” ООД”, 

финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, 

чрез ВОМР процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.039 „МИГ 

„Панагюрище, Стрелча, Лесичово – приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените“,  

 

С реализацията на проекта „Асарел – Транс” ООД постигна следните цели: 

1. Осигуряване на безопасност и здраве при работа; 

2. Подобряване условията на труд и работната среда; 

3. Повишаване на професионалния и здравния статус на работниците; 

4. Подобряване качеството на труд и осигуряване на качествена заетост; 

5. Повишаване конкурентноспособността на дружеството; 

6. Осигуряване на ефективни и гъвкави форми на организация на труда и 

управлението на човешките ресурси; 

7. Повишаване производителността на труда; 

 

За повишаване на мотивацията и преодоляване на стреса, беше ремонтирано и 

обособено място за отдих и хранене, беше доставена и монтирана 3 – камерна РⅤС 

дограма и алуминиеви  врати в работните помещения.  



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 

 

Проект BG05M9OP001-1.039 -0003-С01 „Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в „Асарел – Транс” ООД” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез ВОМР процедура за 
подбор на проекти BG05M9OP001-1.039  „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите 

към промените“  

 

 
 

 

 

 

За повишаване качеството на трудовия живот на заетите лица и за минимизиране на 

рисковете на работното място, беше закупено и предоставенона работниците и 

служителите  висококачествено работно облекло и лични предпазни средства.  
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Целта на проекта беше да повиши способността на заетите лица да посрещнат 

настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори 

като глобализацията, технологичните промени и застаряването на населението. В 

резултат на проекта се повишиха адекватността и уменията на заетите лица в 

„Асарел – Транс” ООД, съобразно актуалните нужди на фирмата, създадоха се 

условия за устойчива заетост.  

 

Размер на безвъзмедната финансова помощ – 163 281,76 лв. 

Срок за изпълнение на проекта 18 месеца. 


