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Р Е З Ю М Е 

Наименование на кандидата 112609273 ДЕЙЗИ МЕБЕЛ ООД 

Наименование на проекта Добри и безопасни условия на труд в Дейзи Мебел ООД 

Идент.№ BG05M9OP001-1.033-0005 

Договор № Договор №   BG05M9OP001-1.033-0005-C02/27.01.2020г. 

Финансираща програма ОП „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020) 

Процедура BG05M9OP001-1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград - 

приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите 

към промените” 

Приоритетна област 

/съответствие със СВОМР на 

МИГ Белово, Сеотември, 

Велинград/ 

СРАТЕГИЧЕСКА  ЦЕЛ 1- ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ЗАЕТОСТ. 

Приоритет 3 - Осигурявне на социално включване за уязвими групи 

и подобряване достъпа до по-висока заетост за населението 

СЦ 3.1. „Подобряване достъпа за заетост и качество на работните 

места“ 

Териториален обхват на 
изпълнение на проекта 

гр.Велинград, общ.Велинград 

Продължителност на проекта 01.02.2020-01.05.2021 (15 месеца) 

Общ бюджет на проекта 90 094.40 лв. 

Финансиране от СВОМР/БФП 90 094.40 лв. 

Интензитет на подпомагане 100.00 % 

Основна цел на проекта Да се подобри работната среда в предприятието, чрез осигуряването 
на добри и безопасни условия на труд, подобряване на организацията 
на труд и управлението на човешките ресурси, което ще доведе до 
подобряване на качеството на работните места и ще окаже 
положително въздействие производителността на труда в Дейзи 
Мебел ООД. 

Специфични цели - Подобряване на организацията на труда и управлението на 
човешките ресурси в Дейзи Мебел ООД чрез разработване на  
система за управление на човешките ресурси в предприятието;  
- Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в предприятието 
чрез закупуване и внедряване на колективни средства за защита и 
закупуване на ЛПС и специално работно облекло; 
- Подобряване на условията за хранене и отдих , чрез реализиране на 
СМР и закупуване на оборудване; 
- Повишаване на производителността в Дейзи Мебел ООД. 

Дейности по проекта 1. Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за 
управление на човешките ресурси в предприятието 
1.1. Разработване на система за управление и развитие на човешките 
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ресурси: 
- Дефиниране на необходими документи, които да бъдат разгледани 
като част от първоначалния анализ свързан с текущото състояние на 
работните процеси в компанията.  
- Провеждане на работни срещи с мениджмънта на компанията за 
уточняване на приоритети и области за подобрение в компанията;  
- Провеждане на работни срещи с ключови служители за събиране на 
информация по основните и критични бизнес процеси: 
- Описание на текущо състояние на основните бизнес процеси на 
компанията; 
- Идентифициране на възможности за оптимизация на процесите, 
включително прилагане на липсващи процеси и практики и др. 
- Съгласуване на описанието и препоръките на процесите с 
мениджмънта на компанията. 
- Разработване на процедура за внедряване на оптимизираните 
процеси с ясно определени роли и отговорности по отдели и 
длъжности. 
- Представяне на оптимизираните процеси на съответните служители. 
- Предварителен преглед и анализ на текущите процедури и практики 
наложени в компанията по отношение на извършване на 
комуникация между служителите и на ниво отдели.  
- Преглед на организационната структура в компанията , канали за 
вътрешна комуникация, изисквания и др.  
- Провеждане на интервюта с основни ръководители в компанията и 
избрани оперативни и административни служители.  
- Описание на текущото състояние на каналите за комуникация, 
специфика и изисквания към служителите.  
- Изготвяне на препоръки и съгласуване на промени по вътрешната 
комуникация – планове за комуникация, обхват на комуникация, теми 
за комуникация, нива, целеви аудитории по теми, внедряване на нови 
канали за комуникация. 
- Разработване на наръчник по отношение на планиране, подбор и 
наемане на служители на дружеството. 
 
 2. Осигуряване на средства за колективна защита, свързани с 
подобряване условията на труд – закупуване и въвеждане в 
експлоатация локална аспирационнa система - в сушилното  
помещение на дружеството. 
 
3. Закупуване на ЛПС и специално работно облекло 
- ОБУВКИ  половинки с метално бомбе - 10 бр.  
- РЪКАВИЦИ латекс/неопрен - 22 чифта  
- АНТИФОНИ  - 24 бр.  
- ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА -  15 бр.  
- ПОЛУМАСКА с едно гнездо - 15 бр.  
- ФИЛТЪР за полумаска - 15 бр.  
- ЯКЕ зимно - 8 бр.  
- ПОЛУГАЩЕРЕЗОН зимен - 8бр.  
- ПОЛУГАЩЕРИЗОН летен - 8бр.  
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4. Подобряване на социалния климат в предприятието чрез 
предоставяне на възможности за отдих, почивка и улесняване на 
служителите по време на работния процес в предприятията – 
ремонтиране на стая за отдих и хранене  
4.1. Извършване на текущ ремонт на помещението - 80 кв.м /смяна на 
дограма, боядисване на стени, поставяне на окачен таван, смяна на 
подова настилка, поставяне на фаянс в зоната на мивката и др./ 
 
4.2. Оборудване и обзавеждане: 
- Барплот - 1 бр.  
- Мивка  - 1 бр.   
- Хладилник - 1 бр.  
- Микровълнова фурна - 1 бр.  
- Кафе машина - 1 бр  
- Маси хранене - 5 бр  
- Столове - 20 бр.  
- Климатици - 2 бр.  
- Диван - 1 бр.  
- Малка маса - 1 бр.  
- Телевизор - 1 бр. 
- Етажерка  –  2 бр.  
- Шах и табла – 2 бр. 

Очаквани резултати 1. Разработване на система за управление и развитие на човешките 
ресурси; 
Оптимизирано управление на човешките ресурси в предприятието; 
Подобрени организация на труда и управление и развитие на 
човешките ресурси в дружеството;- 
Повишена производителност в Дейзи Мебел ООД. 
2. Закупена и въведена в експлотация - локална аспирационна система 
Подобрени микроклимат в дружеството 
Подобрени условия на труд 
3. Закупени ЛПС, както следва: 
ОБУВКИ  половинки с метално бомбе - 10 бр. 
РЪКАВИЦИ латекс/неопрен - 22 чифта  
АНТИФОНИ  - 24 бр.  
ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА -  15 бр.  
ПОЛУМАСКА с едно гнездо - 15 бр.  
ФИЛТЪРза полумаска - 15 бр.  
ЯКЕ зимно - 8 бр.  
ПОЛУГАЩЕРЕЗОН зимен - 8 бр. 
ПОЛУГАЩЕРИЗОН летен - 8 бр. 
Подобрени условия на труд на служителите от Дейзи Мебел ООД 
Повишена производителност на Дейзи Мебел ООД 
4. Извършване  текущ ремонт на стая за отдих и хранене. 
Закупуване на оборудване за стая за отдих и хранене. 
Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за 
управление на човешките ресурси в предприятието. 

Индикатори 1.Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и 
здравословни условия на труд: 1 брой 
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2. Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти 
за развитие на човешките ресурси и организация на труда: 1 брой 
 
3. Участници от подкрепените предприятия в заетост 6 месеца след 
приключване на операцията: 14 броя 
 
3. Участници, от подкрепените, чието положение на пазара на труда в 
рамките на шест месеца след напускане на операцията е по-добро: 14 
броя 
 
4. Брой предприятия, получили подкрепа: 1 брой 
 
5. Заети лица, включително самостоятелно заети: 28 броя 
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