Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 30.05.2017 г. „АК ЕЛЕКТРИК”
АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение
на Проект BG05M9OP001-1.008-0563 "Добри и безопасни условия на труд в "АК
ЕЛЕКТРИК" АД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд. Общата стойност на проекта е: 127900.00 лв., от които 86972,00 лв. Европейско
финансиране чрез Европейския социален фонд на Европейския Съюз и 15348.00 лв.
национално съфинансиране.
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
"АК ЕЛЕКТРИК" АД е дружество, специализирано в проектиране и производство
на електрически табла за контрол и управление на машини и съоръжения, комплектни
разпределителни уредби за ниско, средно и високо напрежение, предназначени за
производство и разпределение на електрическа енергия и е работодател на 498 душицелева група на настоящия проект.
Общата цел на проекта е "Да се подобри работната среда в "АК ЕЛЕКТРИК" АД
посредством осигуряването на добри и безопасни условия на труд, ефективни и гъвкави
форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, водещи до
подобряване качеството на работните места и повишаване на производителността на
труда в предприятието."
В рамките на проектното предложение са планирани за реализация следните
дейности:
Дейност 1: Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките
ресурси в предприятието, в резултат на която ще бъдат въведени в действие системи за
развитие на човешките ресурси,в т.ч. оптимизиране на работните процеси посредством
гъвкави форми на заетост и практики за по-лесно съвместяване на професионалния,
семейния и личния живот, както и удължаване на трудовия живот на по-възрастните
работници и служители, ще бъдат въведени иновативни модели за организация на труда,
насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;
Дейност 2: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на
професионалния и здравния статус на работниците и служителите - в рамките на която е
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планирано закупуване на колективни средства на защита(под-дейност 1) и ЛПС и
специално работно облекло (под-дейност 2)
Дейност 3: Организация и управление на проекта с резултат обезпечена ефективна
организация на изпълнението на проекта;
Дейност 4: Информиране и публичност, в резултат на която ще бъдат осигурени мерки
за информиране и публичност в съответствие с приложимите изисквания и указания за
прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
ЦЕЛИ:
Общата цел на проекта е:
"Да се подобри работната среда в "АК ЕЛЕКТРИК" АД посредством осигуряването на
добри и безопасни условия на труд, ефективни и гъвкави форми на организация на труд
и управлението на човешките ресурси, водещи до подобряване качеството на работните
места и повишаване на производителността на труда в предприятието."
Общата цел е в пълно съответствие с целта на настоящата процедура и ще бъде
постигната посредством ефективна комбинация от мерки, свързани с разработване,
адаптиране и въвеждане на системи за развитие на ЧР; осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на
работниците и служителите.
Конкретните специфични цели (СЦ), посредством които ще бъде постигната общата цел,
са:
СЦ1: Да се оптимизира управлението и развитието на човешките ресурси посредством
разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в
унисон със стратегията за развитие на предприятието;
СЦ 2: Да се осигурят безопасни и здравословни условия на труд, да се подобри
професионалния и здравния статус на работниците и служителите посредством
закупуване на ЛПС, специално работно облекло и колективни средства за защита;
СЦ 3: Да се осигури ефективно и законосъобразно управление на проекта и да се
реализират мерки за информация и комуникация.
В следствие на проектната реализация се предвиждат следните резултати:
-Разработени, адаптирани и въведени в действие системи за развитие на човешките
ресурси, в т.ч. оптимизиране на работните процеси посредством гъвкави форми на
заетост и практики за по-лесно съвместяване на професионалния, семейния и личния
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живот, както и удължаване на трудовия живот на по-възрастните работници и
служители, ще бъдат въведени иновативни модели за организация на труда, насочени
към повишаване на производителността и опазване на околната среда-резултатът е
пряко свързан с постигане на СЦ1.
-Закупени и осигурени лични предпазни средства, специално работно облекло и КСЗ резултатът е пряко свързан с постигане на СЦ2.
-Осигурено ефективно и законосъобразно управление и реализирани мерки за
информация и комуникация - резултатът е пряко свързан с постигане на СЦ 3.
Проектните цели са насочени и допринасят пряко за решаване на идентифицираните
нужди и проблеми на включените в проекта представители на целевите групи, свързани
с необходимост от практики, повишаващи заетостта и нейната устойчивост, в т.ч.
улесняващи съвместяване на професионален и семеен живот, работа и учене,
допринасящи за по-дълго оставане в заетостта на по-възрастните хора, повишаване
качеството на работните места и осигуряване на добри и здравословни условия на труд.
РЕЗУЛТАТИ:
В рамките на реализацията на проектното предложение и обхванатия комплекс от
проектни дейности, са налице следните очаквани резултати:
Резултати от изпълнение на Дейност Разработване, адаптиране и въвеждане на
системи за развитие на човешките ресурси в предприятията:
Проведена процедура за избор на външен изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ/ПМС № 118
-1 брой;
Избран външен изпълнител - 1 брой
Разработена и практически въведена в действие (приета от ръководството и включена
във вътрешни документи на организацията) система за развитие на човешките ресурси в
"АК ЕЛЕКТРИК" АД, обхващаща минимум следните елементи:
- Оптимизация на работните процеси, включително въвеждане на гъвкави форми на
заетост (гъвкаво работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за
по-лесно съвместяване на професионален и личен живот;
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- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните
работници и служители (над 54 години);
- Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятието, насочени
към повишаване производителността и опазване на околната среда.
Осигурени предпоставки за по-лесно съвместяване на професионалния и личен живот на
работниците и служителите, въведени практики за удължаване на професионалния
живот на по-възрастните работници и служители (над 54 г.), въведени иновативни
модели за организация на труда, насочени към повишаване на производителността и
опазване на околната среда.
Обхванати 498 лица (100 % от броя на заетите лица-целева група на настоящия проект)
като целева група по настоящата проектна дейност.
Очакваните резултати от изпълнението на настоящата проектна дейност ще допринесат
за постигане на следните, заложени в проекта индикатори:
"Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на
човешките ресурси и организация на труда ", "Заети лица, включително самостоятелно
заети, включени като целева група по проекта" и "Брой предприятия, получили
подкрепа".
Приносът за реализация на индикатор "Брой предприятия, получили подкрепа" се
разглежда от гледна точка необходимостта от успешно изпълнение на проекта,
разглеждан като комплекс от взаимосвързани дейности, за неговото постигане. В този
смисъл, реализацията и на настоящата проектна дейност е абсолютна предпоставка за
изпълнение на индикатора.
Резултати от изпълнение на Дейност Осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на
работниците и служителите - под дейност Осигуряване на средства за колективна
защита:
Проведена процедура за избор на външен изпълнител от страна на Бенефициента по
реда на ЗУСЕСИФ/ПМС № 118 и избран изпълнител.
Осигурени КСЗ, както следва:
- мобилна система за локална аспирация при заваряване (2 бр) и за локална аспирация за
шлосери (2 бр.)
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- ергономични работни столове - 26 бр. -предназначени за 26 заети лица в "АК
ЕЛЕКТРИК" на длъжности Електрозаварчик и Шлосер-Електрозаварчик от н-е "Черна
ламарина" и ел.заварчик от н-е "Неръждавейка".
-ергономични офис столове -39 бр.-предназначени за 39 заети лица от
отдели:"Управление" /3 бр./; "ЧР" /1бр./; "ФС"/6 бр./;"Търговия и маркетинг"/4бр./;
"Доставки" /1 бр./; Н-е"Маркетинг и проджект мениджмънт" /6 бр./; Д-я
"Ел.табла",сектор "Доставка на материали" /6 бр./; "Дивизия метални части и
конструкции" /1 бр./;"Дивизия метални части и конструкции", направление "Маркетинг
и проджект мениджмънт" /11бр./;
Реализирана мярка за насърчаване развитието в областта на политиката по околната
среда,принципа на ресурсна ефективност и ефикасност, т.к.
Мобилните аспирации представляват съвременно и високотехнологично КСЗ с висока
енергийна ефективност и ще допринасат за устойчиво екологично развитие и
намаляване на негативното въздействие върху околната среда, тъй като ще минимизират
отделянето на вредни газове и химични агенти в атмосферата, в т.ч. на замърсяването от
метални прах и частици и има положителен ефект и принос в опазване на околната
среда. Мярката е насочена и към развитие в областта на политиката по изменение на
климата и прилагане на изискванията на ЕС и националното законодателство в тези
области и представлява инвестиция в "по-зелен" модел за организация на ЗБУТ в
предприятието.
Осигурена защита и подобряване на ЗБУТ на заетите лица,както следва:
-Осигурена защита от вредни газове и аерозоли на химични агенти, отделяни в процеса
на заваряване и подобрени ЗБУТ на лицата, назначени на длъжност заварчик.
-Осигурена защита от метален прах и частици,отделяни в процеса на пилене на метални
изделия и подобрени ЗБУТ на лицата, назначени на длъжност шлосер.
-Минимизиран риск от Увреждане на дихателните пътища от метален прах, вредни
пушеци и аерозоли в заваръчните и шлосерски участъци: Опасност вследствие вдишване
на вредни газове, химични агенти и Опасност вследствие вдишване на метален прах при
пилене.
-Осигурена ергономия при работа и елиминирани рискове от Неспазване на
ергономичните принципи :Правостояща работна поза или неестествена поза при работа,
статично напрежение на долни и горни крайници(в участъците за заваряване) и
Физическо натоварване и увреждане на мускулно-скелетната система при ползване на
неергономични столове.
- Обхванати 82 лица като целева група по дейността
Очакваните резултати от изпълнението на дейността ще допринесат за постигане на
заложените индикатори:
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"Предприятия,въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд
","Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта" и
"Брой предприятия,получили подкрепа".
Резултати от изпълнение на Дейност Осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на
работниците и служителите - под дейност Закупуване на ЛПС и специално работно
облекло:
Проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ/ПМС 118- 1брой.
Закупени и осигурени на работниците и служителите на "АК ЕЛЕКТРИК" АД лични
предпазни средства и СРО както следва:
-Заваръчна лицева маска- 27 бр. за 27 лица, заети на длъжности:Дивизия "Метални части
и конструкции",направление (н-е) "Неръждавейка", ел.заварчик 15 лица и н-е "Черна
ламарина", електрозаварчик и шлосер-електрозаварчик 12 лица.
-Обувки-летни и зимни - 281 чифта летни и 281чифта зимни обувки за 281 лица,заети в
предприятието,на длъжности както следва:
Дивизия
"Метални
части
и
конструкции",
н-е
"Неръждавейка":
ел.заварчик,шлосер,почиствач метални изделия;общ работник - общо 39 лица;
Н-е "Черна ламарина":Настройчик на цифрови МОМ, Механик промишлено оборудване,
Настройчик пресови МОМ, Машинен оператор; Електрозаварчик и шлосерелектрозаварчик,шлосер-общо 48 лица;
Н-е "Механична обработка": Стругар, Фрезист, Матричар, Машинен оператор, Шлосер,
Монтьор на машини; Отчетник планиране на материали, Организатор производство,
Оператор на преса, Настройчик пресови машини-общо22 лица;
Н-е "Боя и катафореза": Мияч корпуси и конструкции, Ецергравьор, Машинен оператор,
Шлосер-монтьор; Бояджия промишлени изделия-прахово; Бояджия промишлени
изделия-мокро и механик промишлено оборуване-31 лица;
Сектор "Контрол на качеството": Контрольор качество 8 лица;
Сектор "Енерго-механичен": Ръководител техническа поддръжка; Монтьор ремонт на
машини и съоръжения, Електромонтьор, Електромеханошлосер - 7 лица;
Дивизия "Ел.Табла":
Н-е "Хранителна индустрия": Електромонтьор; Н-е "Влакова индустрия":
Електромонтьор; Н-е "Автоматизация": Ръководител обособено производство и
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Организатор производство, Технолог, Електромонтьор, Монтажник метални съоръжения
121 лица.
Отдел "Охрана и инфраструктура" - Чистач производствени помещения 5 лица;
-Очила - предпазни срещу метален прах и частици - 408 бр. за 17 лица на длъжност
шлосер, н-е "Неръждавейка", планирани за период 12 месеца в рамките на изпълнението
на проекта при необходимо количество за месец 2 бр.;
-ръкавици - предпазни искрозащитни и противорежещи - 816 чифта - за шлосер, н-е
"Неръждавейка"-17 лица, планирани за период 12 месеца в рамките на проекта при
необходимо количество за месец 4 чифта.
-маска-предпазна дихателна за защита от метален прах и частици-480 бр. за лица от н-е
"Черна ламарина" на длъжност Шлосер (10 лица), планирани за период 12 месеца в
рамките на проекта при необходимо количество за месец 4 бр.
- обхванати 281 лица от целевата група на проекта като целева група на настоящата
проектна дейност;
Очакваните резултати от изпълнението на дейността ще допринесат за постигане на
следните заложени в настоящото проектно предложение индикатори:
"Предприятия,въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд
","Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта" и
"Брoй предприятия,получили подкрепа".
Резултати от изпълнението на Дейност за организация и управление на проекта
Сформиран екип, отговорен за организация и управление на проекта, състоящ се от 1
лице - Ръководител на проекта, 1 лице - Счетоводител и 1 лице - Координатор.
Обезпечена ефективна организация на изпълнението на проекта;
Осигурено успешно, законосъобразно и съответстващо на специфичните правила на ОП
"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 управление на проекта като съвкупност от
дейности.
Изготвен график за процедури за избор на изпълнители по реда на ЗУСЕСИФ/ПМС №
118 - 1 брой.
Изготвени тръжни документации за избор на изпълнители по реда на ЗУСЕСИФ/ПМС
№ 118 в съответствие с одобрения от УО на ОПРЧР 2014-2020 график.
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Изготвени отчетни доклади от членовете на екипа за организация и управление на
проекта.
Изготвено искане за авансово плащане - 1 бро
Изготвени междинни технически и финансови отчети и 1 брой финален технически и
финансов отчет по проекта.
Очакваните резултати от изпълнението на дейността ще допринесат за постигане на
заложените в настоящото проектно предложение индикатори:
"Брой предприятия,получили подкрепа", както и имат принос за постигане на останалите
индикатори: "Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по
проекта", "Предприятия,въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на
труд " и "Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на
човешките ресурси и организация на труда" с оглед осигуряването на ефективно,
успешно, законосъобразно и съответващо на специфичните правила на ОПРЧР
управление на проекта като съвкупност от дейности.
Резултати от изпълнението на Дейност по информиране и публичност:
Проведена процедура за избор на изпълнител от страна на Бенефициента по реда на
ЗУСЕСИФ/ ПМС №118/20.05.2014 г. и в съответствие с указания на УО - 1 брой.
Осигурени мерки за информиране и публичност в съответствие с приложимите
изисквания и указания за прилагане на правилата за информация и комуникация 20142020 г.
- Изготвено и включено на официалната уеб страница на "АК ЕЛЕКТРИК" АД
/http://www.aqelectric.com/ подробно описание на проекта, включително неговите цели и
резултати, като открои финансовата подкрепа от ЕС - в рамките на 2 дни от сключването
на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020;
- Изготвени и поставени плакати с информация за проекта (с минимален размер А3) на
видно за обществеността място при спазване на приложимите изисквания за
информация и комуникация - 2 броя;
- Упоменат принос на ЕС, финансиращата ОП и подкрепата на ЕСФ на всеки документ,
свързан с изпълнението на проекта;
- Изготвени при спазване на изискванията за информиране и публичност и
разпространени печатни информационни материали - брошури - 1000 броя, отпечатани
на рециклирана хартия и реализирани мерки за насърчаване развитието в областта на
политиката по околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсна
ефективност и ефикасност в унисон с принципа на устойчиво развитие.
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------Проект BG05M9OP001-1.008-0563 "Добри и безопасни условия на труд в "АК ЕЛЕКТРИК" АД“,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд ..
Project BG05M9OP001-1.008-0563 „Good and safe working conditions in "AQ ELECTRIC”AD”, financed by
the Operational Programme "Human resources development", financed by the European Union through the
European Social Fund .

8

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

- Изготвени при спазване на изискванията за информиране и публичност и поставени на
всяко, закупено по проекта КСЗ, информационни стикери - 69 броя;
- Осигурена визуализация на ЛПС и СРО, закупени в рамките на проектната реализация,
съгласно изложените Ръководството за бенефициента изисквания.
Очакваните резултати от изпълнението на дейността ще допринесат за постигане на
заложените в настоящото проектно предложение индикатори:
"Брой предприятия,получили подкрепа", както и имат принос за постигане на останалите
индикатори: "Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по
проекта", "Предприятия,въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на
труд " и "Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на
човешките ресурси и организация на труда" с оглед осигурените мерки за информиране
и публичност в съответствие с приложимите изисквания и указания за прилагане на
правилата за информация и комуникация, което се разглежда като неразделна част от
проектната реализация и успешното изпълнение на проекта, неговите цели, очаквани
резултати и заложени индикатори.
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