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ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД ЗА РАБОТЕЩИТЕ В „МАРКАН“ ООД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

“МАРКАН” ООД извършва консултантски и строителни услуги по изпълнение
на големи инвестиционни проекти. От основаването си през 1993 година,
фирмата неизменно следва своя корпоративен принцип да бъде адекватна на
пазарните изисквания и промените в строителния бранш.
Дейностите на фирмата включват всичко - от прецизното проектиране, през
реалистичното ценообразуване до техническото изпълнение и въвеждане на
обекта в експлоатация.
“МАРКАН” ООД е член на Българската строителна камара в гр.София от
2007 г. Регистрирани сме в Централния професионален регистър на строителя
за строежи от първа група.
‘‘Маркан“ ООД като Бенифициент приема безвъзмездна финансова помощ за
изпълнение на проект ESF-2303-01-11004 ‘‘Подобряване условията на труд за
работещите в ‘‘Маркан” ООД.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
‘‘Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален
фонд на Европейския съюз.
Схемата за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ:
BG 051РО001-2.3-03 ‘‘Безопасен труд“
Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивноста
на заетите
Основна област на интервенция: 2.3.Подобряване условията на труд на
работното място
Продължителността на проекта - 9 месеца
Обща стойност - 120 512,46 лева
Сума на безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Европейския
социален фонд на Европейския съюз, съгласно Регламент 1998/2006 г. е 80 %
от общата стойност на проекта
в размер - 96 409,97 лева
Собственият принос на ‘‘Маркан“ ООД по проекта е 20%
на стойност - 24 102,49 лева
В проекта се финансира – Закупуване на колективни предпазни средства
от Кръстосано финансиране, което е 18,22 %

на стойност - 21 049,11 лева

Цели на проекта
Обща цел е:

Подобряване качеството на живот, повишаване на производителността,
професионални и здравен статус на работещите.
Спазването на законодателните изисквния и принципите на утвърдената
фирмена политика по безопасност и здраве при работа.
Специфични цели:

1. Изграждането на съврменна система от трудови статнадрти и
практичени правила.
2.Повишаване на производителността на заетите чрез намаляване на
вероятността за трудови злополуки и професионални заболявания.
3. Създаване на предпоставки за удължаване срока на активната трудова
дейност и използване на натрупания професионален опит на работещите
с продължителен трудов стаж.

За успешното реализиране на проекта и постигане на поставените цели,
са предвидени дейностите:
Дейност 1: Окончателно сформиране на управленския екип

(ръководител, координатор и счетоводител) на Проекта и ясно
разпределение на задачите и отговорностите в този екип.
Цел на дейност 1: Успешно изпълнение и отчитане на Проекта.
Дейност 2: Организация и осъществяване на дейностите по информиране

и публичност на проекта.
Цел на дейност 2: Популяризиране на Проекта, Оперативна програма

‘‘Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд.

Дейност 3: Подготовка и провеждане на процедури за възлагане с

предмет:
Разработване на Анализ на състоянието и проектиране на
организацията на трудовата дейност в предприятието;
Закупуване на работно облекло и лични предпазни средства;
Закупуване на колективни предпазни средства.
Цел на дейност 3: Осигуряване на ефективност, ефикасност и

икономичност при разходване на средствата по Проекта и осигуряване
на прозрачност и публичност на процедурите.
Дейност 4: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на

трудовата дейност в предприятието.
Цел на дейност 4: Анализиране на условията на труд и организацията

на трудовата дейност за съответствие с изискванията на нормативната
уредба, с цел създаването на устойчива система от методи и средства за
управление на риска, водещо до усъвършенстване на трудовата дейност
в предприятието, устойчиво развитие на управленските процеси, за
създаване на лична мотивация в двете страни на трудовия процес –
работодател и работещи за осигуряване на оптимални условия на труд,
висока работоспособност и качество на живот.
Дейност 5: Закупуване на работно облекло и лични предпазни средства.
Цел на дейност 5: Повишаване степента на индивидуална защита на

лицата, включени в целевата група при спазване на европейските и
националните изисквания за безопасен труд.
Дейност 6: Закупуване на колективни предпазни средства.
Цел на дейност 6: Подобряване на условията на труд и работната среда

чрез закупуване на колективни предпазни средства за обезопасяване на
работниците при работа на височина.

Целевата група участваща в проекта са 196 работници и служители в
‘‘МАРКАН” ООД и два от дейсващите обекти на дружеството:
Обект 1 – Смесен многофункционален развлекателен център”/тип
‘‘МОЛ”/ в гр.София на бул.България, където строителните дейности
са етапно разпределени.Първият етап приключи на 01.12.2012 г. с
пускането в експлоатация на търговската част на обекта. Втория етап е
изграждането на кула А, която е с височина на 89,17 м на 22 етажа.

Обект 2 – Сграда 1 – Смесена сграда: офиси, складове, магазини“ в ТЦ
‘‘Европа“, гр.София. Конструкция на сградата е разделена на два блока.
Първият е с височина 17 м, на три нива и две подземни нива. На кота
+5,95 м са разположени складови площи и зала за спорт. Основната
част на втория блок е с височина 40 м на 11 нива, а от двете страни до
кота +10 м са разположнени ниски части на три нива.

‘‘МАРКАН” ООД изпълнява обекти свързани с работа на много
голяма височина, което крие и значителни рискове за работещите
на строителната площадка. Като социално отговорен работодател,
‘‘МАРКАН” ООД се стреми да обезпечи здравето и безопасността на
своите служители.
Закупуването на колективни предпазни средства, които са необходими
за обезопасяване на работните места при работа на височина, както
и закупуването на работно облекло и лични предпазни средства за
работещите, ще доведат до по-добри условия на труд и е предпоставка за
намаляване на риска от трудови злополуки и заболявания.
Очакваният ефект от реализацията на проекта е дългосрочен и се

проявява в следните направления:
Лична мотивация за проява на дисциплина и самоконтрол при
употребата, поддържането и съхранението на работното облекло и
личните предпазни средства;
Осъзнат стремеж за участие в процеса на непрекъснато
подобряване на условия на труд;
Намаляване на броя на трудовите злополуки и професионалните
заболявания, чрез превенция при източника на потенциална опасност;
Съхраняване на здравето, работоспособността и повишаване
качеството на живот;
Повишаване производителността и конкурентноспособността;
Увеличаване на възрастта за активна трудова дейност на
работещите в дружеството.

Обекти

Американско-Английска Академия – с.Лозен

Офис сграда МНQ и Новотел София

МОЛ България – гр.София

Хермес Парк – гр.София

Мегапарк – гр.София
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Социален Фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Маркан” ООД и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.
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