ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА И
ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ РАБОТОДАТЕЛИ В СТРАНАТА СЪС
СЪЩЕСТВУВАЩ ИЛИ НАЕТ СГРАДЕН ФОНД И ПЕРСОНАЛ
Фонд „Условия на труд” е юридическо лице създаден към Министерство
на труда и социалната политика, съобразно Закона за здравословни и
безопасни условия на труд.
Фондът приема заявления за кандидатстване от регистрирани лица –
фирми и дружества съобразно Търговски закон.
 Право да кандидатстват за финансиране на проекти от Фонд
"Условия на труд" имат физически лица / еднолични търговци / и
юридически лица работодатели, които отговарят на следните
изисквания:
1.
Към момента на кандидатстването за финансиране осигуряват
работа на работници и служители по сключени с тях трудови договори;
2.
Внасяли са редовно и без прекъсвания дължимите осигурителни
вноски;
3.
Декларирали са в съответната дирекция "Областна инспекция по
труда" местонахождението, вида и характера на дейност, броя на
работниците, условията на труд, рисковите фактори и взетите мерки,

които гарантират недопускането на аварии и злополуки;
4.
Назначили са или са определили поне едно длъжностно лице с
подходящо образование или квалификация, създали специализирана
служба или възложили с договор на други физически или юридически
лица организиране изпълнението на дейности, свързани със защита и
профилактика на професионалните рискове;
5.
Осигурили са обслужване на своите работници и служители от
служба по трудова медицина;
6.
Имат изграден комитет (група) по условия на труд,
7.
Притежават самостоятелна регистрация по Булстат / ЕИК /.
Средства от Фонда се предоставят безвъзмездно след изпълнен
проект за финансиране до 30 на сто от стойността на проекта за
подобряване на условията на труд в отделни предприятия /фирми / с
конкретна практическа приложимост.
 Допустими дейности по проекта :
Допустими са дейностите свързани с подобряване условията за труд
и отдих на наетия персонал чрез ремонти и подобрения в
съществуващ или нает сграден фонд, обезопасяване на машини и
съоръжения, създаване условия за игнориране рисковете в работната
среда, оптимизиране факторите влияещи върху труда.
 Максималният размер на средствата за финансиране от Фонда е в
размер до 30 на сто от одобрените и действително извършени
разходи по проекта, но не повече от 100 000 лв. за малки, средни и
големи предприятия.
 Условия :
• Платени осигурителни вноски,
• Максимален срок за изпълнение на проекта до 12 месеца,
• Регистрирани трудови договори на ангажиран персонал,
• Липса на задължения в съответствие с Чл.87 от ДОПК,
• Съществуващ или нает сграден фонд.
В случай, че Ви предстои изпълнение на ремонтни дейности, имате
решение за инвестиция в съществуващ сграден фонд и условия на труд на
персонал не се колебайте да се свържете с мен на указания телефонен
номер или пишете на емайл адрес denisov@abv.bg относно вашата
проектна идея за да я обсъдим.
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