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„ Подобряване на безопасните условия на труд в „ЦЕНТРОМЕТ“ АД
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите са от първостепенно значение
в Центромет АД . Дружеството непрекъснато инвестира в системи и средства за управление на риска и
защита на работещите. Като продължение на устойчивата политика в тази област е внедрената
система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001.
С цел развитие и надграждане на съществуващата политика и практика по ЗБУТ, Центромет АД
кандидатства с проект „ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНИТЕ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ЦЕНТРОМЕТ АД“ и спечели
финансиране по схема „Безопасен труд“ на ОП „Развитие на човешките ресурси” , съфинансирана от
Европейския социален фонд. Проектът е на обща стойност 181 911,82 лв, от които 145 529,46 лв е
финансовия принос на ЕСФ. През 12 месеца предвидени за реализация на проекта , екипът за
управление ще реализира планираните дейности, с които ще бъдат постигнати основната и
специфичните цели на проекта:
 Подобряване на производителността и условията на труд в «Центромет” АД при спазване на
нормативните изисквания по безопасност и здраве при работа, чрез усъвършенстване
системите за управление и въвеждане на интегриран подход за контрол по безопасност и
здраве в предприятието;
 Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в предприятието;
 Повишаване компетентността на служителите и работниците по отношение спазването на
стандартите по безопасност и здраве при работа;
 Намаляване предпоставките за трудови злополуки и професионални заболявания.
Дейностите , които ще бъдат осъществени в рамките на проекта са : Управление на проекта; Анализ на
състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност; Закупуване на лични предпазни
средства и работно облекло за работещите ; Закупуване, доставка и монтаж на ДМА – система за
вентилиране в Леярен цех; Строително-ремонтни дейности в работилница механошлосери и електро
работилница; Обучение на заетите във фирмата лица за работа с нововъведеното оборудване;
Информация и публичност.
Изпълнението на проекта стартира от октомври 2013 г с пресконференция на екипа по проекта, на
която присъстваха ръководството и служители на дружеството и Холдинга, представители на фирмипартньори, на ДБТ гр.Враца на местната преса, която ще отрази събитието.

Инвестира във вашето бъдеще!

