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УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТ ВРАЦА 
 

 

 

Според Информационната система за управление и наблюдение /ИСУН/ към 

03.04.2014 г. По приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", 

BG051PO001-2.3.02 "БЕЗОПАСЕН ТРУД" седем фирми успешно са реализирали своите 

проекти, като са усвоили 704 297 лв. европейски средства. Схемата цели подобряване 

условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на 

законодателството по безопасност и здраве при работа. Предвидените дейности ще 

допринесат за повишаване на производителността на заетите в подкрепените предприятия. 

Фирмите получили безвъзмездна финансова помощ по тази процедура в Област Враца 

са реализирали успешно европейските средства в дейности като анализ на състоянието и 

проектиране на организацията, модернизация, придобиване на стандарти за безопасни 

условия на труд, ново работно оборудване и технологии и обучение на служителите. С 

изплатените средства се решават проблеми, като измръзване на ръцете на работниците, което 

често довежда до трудови злополуки и съответно да се намали риска от простудни 

заболявания и ставни изменения на китките, които са предпоставка за професионални 

заболявания на работниците. Преодолени са проблеми с концентрацията на прахови фракции, 

недостатъчния въздухообмен при затворени пространства, остаряла електрическа инсталация 

създаваща предпоставки за трудови инциденти. Интегрирани са технологии опазващи 

околната среда и здравето на работниците, закупени специални работни облека и различни 

приспособления съобразени с нуждите на работещите, извършени са ремонтни дейности за 

енергийна ефективност  и максимална безопасност. 

 

ОИЦ – Враца е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на 

Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 
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