Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 05.06.2017 г. „АК МАГНИТ” АД
сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на
Проект BG05M9OP001-1.008-1544 "Добри и безопасни условия на труд в "АК
МАГНИТ" АД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общата стойност на проекта е: 106598.30 лв., от които 72486.84 лв. Европейско
финансиране чрез Европейския социален фонд на Европейския Съюз и 12791.80 лв.
национално съфинансиране.
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
"АК МАГНИТ" АД е дружество, специализирано в разработката и
производството на индуктивни компоненти от 1 VA до 3 MVA, кабелни съединения,
релета, продукти от електротехническата индустрия и е работодател на 379 души.
Общата цел на настоящия проект е "Да се подобри работната среда в "АК
МАГНИТ" 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 и да се насърчи географската мобилност."
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 ЧР,в т.ч. оптимизиране на работните процеси,вкл. въведени гъвкави форми
на заетост и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния
живот и въведени практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните
работници и служители (над 54г.);
Дейност 2: Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното
място за заетите в предприятието лица, за период до 12 месеца с резултат - Осигурен
организиран собствен транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в
"АК МАГНИТ" АД лица за период 12 месеца;
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Дейност 3: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на
професионалния и здравния статус на работниците и служителите - в рамките на която е
планирано закупуване на ЛПС и специално работно облекло;
Дейност 4: Организация и управление на проекта с резултат обезпечена ефективна
организация на изпълнението на проекта;
Дейност 5.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 МАГНИТ" 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 и да се насърчи
географската мобилност."
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
организиран транспорт до и от работното място;осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд,подобряване на професионалния и здравния статус на
заетите.
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 насърчи географската мобилност, да се повишат нивата на устойчива заетост
и да се запазят работните места посредством осигуряване на организиран транспорт от
работодателя до и от работното място за заетите в предприятието лица;
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СЦ 3:Да се осигурят безопасни и здравословни условия на труд, да се подобри
професионалният и здравният статус на работниците и служителите посредством
закупуване на ЛПС и СРО;
СЦ4: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,вкл. въведени гъвкави форми на
заетост и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот
и въведени практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните
работници и служители (над 54г.)-резултат,пряко свързан с постигане на СЦ1.
-Осигурен организиран собствен транспорт от работодателя до и от работното място за
заетите в "АК МАГНИТ" АД лица за период 12 месеца-пряко свързан с постигане на
СЦ2.
-Закупени ЛПС и СРО-пряко свързан с постигане на СЦ3.
-Осигурено ефективно и законосъобразно управление и реализирани мерки за
информация и комуникация-във връзка със СЦ 4.
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,насърчаване
на географската мобилност за постигане на по-добро адаптиране към пазара на труда и
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:
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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 МАГНИТ" АД, обхващаща минимум следните елементи:
-Оптимизация на работните процеси, включително въвеждане на гъвкави форми на
заетост и други практики за по-лесно съвместяване на професионален и личен живот;
-Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните
работници и служители (над 54 г.);
-Въвеждане на иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване
производителността и опазване на околната среда.
Реализирани мерки и 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.
Реализирани мерки, свързани с насърчаване развитието в областта на политиката по
околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсната ефективност, вкл.
прилагане на изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство
в тези области с оглед на планираното въвеждане на иновативни модели за организация
на труда, насочени към повишаване на производителността и опазването на околната
среда в унисон с принципа на устойчиво развитие.
Обхванати като целева група на настоящата проектна дейност - 379 заети лица (100% от
целевата група на настоящия проект).
Очакваните резултати от изпълнението на настоящата проектна дейност ще допринесат
за постигане на заложените 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
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подкрепа". Приносът по отношение на индикатор "Брой предприятия, получили
подкрепа" се разглежда от гл.т. на проекта като съвкупност от взаимосвързани и
надграждащи се дейности, цели и очаквани резултати. В този смисъл - реализацията на
всяка една проектна дейност се разглежда като необходима предпоставка за успешно
постигане на заложените индикатори за изпълнение.
Резултати от изпълнение на Дейност Осигуряване на организиран транспорт от
работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица,
за период до 12 месеца:
Проведена процедура за избор на доставчик на гориво по реда на ЗУСЕСИФ/ПМС 118 1 брой;
Осигурен организиран транспорт от работодателя до и от работното място за 27 заети в
предприятието лица, за период до 12 месеца в рамките на периода на изпълнение на
проекта по 4 маршрута, детайлно описани в рамките на настоящата дейност, секция
"Описание на дейността";
Насърчена географска мобилност, повишени нива на устойчива заетост и запазени
работни места.
Повишена гъвкавост на заетите лица, утвърждава принципа за равни възможности и
подобрява социалната защита като ключова предпоставка за обезпечаване от страна на
работодателя
на
дългосрочна
устойчива
заетост
и
повишаване
на
конкурентноспособността на заетите лица и дружеството като цяло.
Осигурени адекватни на потребностите на служителите социални придобивки под
формата на съобразен с работното време и местоживеенето на заетите лицата транспорт
при планиране на икономически най-изгодни маршрути, съобразни с местоживеенето на
заетите лица и съответно - обезпечаване на транспортна услуга при оптимизиране на
разходите за изпълнението й.
Реализирани мерки за насърчаване развитието в областта на политиката по околната
среда, политиката по изменение на климата, ресурсна ефективност, вкл. прилагане на
изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство в тези
области с оглед на осигуряването на организиран транспорт на заетите лица от
работодателя до и от работното място - изложеното има пряк положителен ефект върху
околната среда в сравнение с използване на лични транспортни средства на служителите
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и при липса на споделено пътуване. В този смисъл, настоящата дейност е в унисон с
принципа на устойчиво развитие и води до ресурсна ефективност и ефикасност и
отговорно използване на природните ресурси.
Очакваните резултати от изпълнението на дейността ще допринесат за постигане на
следните заложени в настоящото проектно предложение индикатори:
"Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на
човешките ресурси и организация на труда", "Заети лица, вкл. самостоятелно заети,
включени като целева група по проекта" и "Брoй предприятия,получили подкрепа".
Приносът по отношение на индикатор "Брой предприятия, получили подкрепа" се
разглежда от гл.т. на проекта като съвкупност от взаимосвързани и надграждащи се
дейности, цели и очаквани резултати. В този смисъл - реализацията на всяка една
проектна дейност се разглежда като необходима предпоставка за успешно постигане на
заложените индикатори за изпълнение.
Резултати от изпълнение на Дейност Осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и
служителите - Закупуване на ЛПС и специално работно облекло:
Проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ/ПМС 118- 1брой.
Закупени и осигурени за срок от 12 месеца в рамките на срока на изпълнението на
проекта следните ЛПС и СРО:
- Ръкавици за механична защита - 2876 чифта за заети лица на длъжности Шлосер /13ч./,
Монтажник
ел.елементи/53ч./,
Маш.оператор
нав.
на
бобина/18ч./,Техник
кач.изм./6ч./,Опаковчик/1ч./, Раздавач доставчик/2ч./,
Стругар/1/, Фрезист/6 ч./,
Оператор режещи машини/2ч./,Шлайфист/1ч./, Матричар/1ч./,Монтьор, ремонт на
машини/8ч./, Общ работник/4ч./, Оператор бластиране/ 1ч./
- Обувки с допълнително защитно бомбе / зимни и летни/ - общо 364 чифта за заети лица
на длъжности Шлосери/15ч./, Монтажник ел.елементи/53 ч./, Маш.оператор нав. на
бобина/24ч./,Техник
кач.изм./11ч./,
Опаковчик/1ч./,
Раздавач
доставчик/2ч./,
Ръководител отдел склад /1ч./, Отчетник планиране на мат./3ч./, Стругар/1ч./,
Фрезист/6ч./,Оператор режещи машини/2ч./, Шлайфист/1ч./, Матричар/1ч./, Монтьор,
ремонт на машини /4ч./, Н-к отдел ТОМЕС/1 ч./, Огняр/1ч./, Общ работник/4ч./,
Електрокарист/1ч./,
Орг.производство/6ч./,
Технолог/1ч./,Инж.коорд.
по
заваряване/2ч./,Инж.производство /7ч./,Химик-технолог/3 ч./, Заварчик /10ч./, Монтьор
ремонт на машини/4ч./,Ел.техник /3ч./,Ръководител направление/3ч./,Н-к цех /1ч./,
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Продуктов отг. /1ч./, Работник импрегнация/6ч./, Оператор бластиране/1ч./, Бояджия
пром. произв./2ч/;
- Очила - открит тип/защитен екран - 354 бр - за лица на длъжности: Шлосери/15ч./,
Монтажник ел.елементи /84ч/, Маш.оператор нав на бобина /56ч./,Стругар /1ч./, Фрезист
/6ч./,Шлайфист /1ч./,Матричар /1ч./, Оператор режещи машини /2ч./, Монтьор на
машини/4ч./, Техник, кач.измервания /6ч./, Н-к ТОМЕС/1ч./
-Антифони-външни-54бр.,за лица на длъжности:Заварчик/10ч./,Оператор бастиране
/1ч./,Шлосер
/15ч./,Стругар
/1ч./,
Фрезист
/6ч./,Оператор
режещи
машини/2ч./,Шлайфист /1ч./,Монтажник ел.елементи/18ч./
-Ръкавици - кожени МИГ заваряване - 260 чифта и Ръкавици - кожени ТИГ заваряване 260 чифта - за 10 лица на длъжност заварчик;
-Ръкавици - кожени - 156 чифта, за 3 лица на длъжност шлосер, работещи в участък
почистване на заварени изделия и на циркуляр
-Ръкавици, нитрилни, неталкирани - 84 000 бр.- за 87 лица на длъжност монтажник
ел.елементи, бояджия пром.производство 2 човека, 7 човека на длъжност импрегнатор и
работник приготвяне изолац.м-ли /1ч./.
- Щит за лице с антифон - 10 бр.- Шлосер-3ма души и Монтажник ел.елементи -7души
Осигурени безопасни и здравословни условия на труд, подобрен професионален и
здравен статус на работниците и служителите
Обхванати 182 от заетите в дружеството лица като целева група на настоящата 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 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.
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.
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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.
Изготвени отчетни доклади от членовете на екипа за организация и управление на
проекта.
Изготвено искане за авансово плащане - 1 брой
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 на Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. - 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 МАГНИТ" АД 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;
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- 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 - 500 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.
- 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.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------Проект BG05M9OP001-1.008-1544 "Добри и безопасни условия на труд в "АК МАГНИТ" АД“, финансиран
от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд ..
Project BG05M9OP001-1.008-1544 „Good and safe working conditions in "AK MAGNIT”AD”, financed by the
Operational Programme "Human resources development", financed by the European Union through the
European Social Fund .

9

