
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007-2013 г. 
АГЕНЦИЯ НА ЗАЕТОСТТА 

 
  

 ОТЧЕТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  
  

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0974-C0001  
 

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 е една от 15-те най-успешни строителни 
компании в България, специализирана в проектирането и 
строителството на обществени, жилищни и промишлени сгради 
и комплекси. 

 

          Дружеството има разработена и внедрена Интегрирана 
система за управление на качество, околна среда, здраве и 
безопасност при работа и е член на Българската строителна 
камара в гр.София от 2007 г. 



Договор ESF-2303-01-11004   

Подобряване условията на труд за работещите в „Маркан” ООД 

 

  

Бенефициент:        „Маркан“ ООД 

Стойност на проекта:         120 512,46 лв.  

Съфинансиране от ЕСФ:          96 409,97 лв. 

Собствен принос на Маркан ООД:         24 102,49 лв. 

Кръстосано финансиране:          21 049,11 лв. 

Начало на проекта:           26.06.2013 г. 

Край на проекта:           30.09.2014 г. 

 

                                                                       



 Подобряване качеството на живот, повишаване на 
производителността и професионалния и здраве статус 
на работещите. 

 Спазването на законодателните изисквания и 
принципите на утвърдената фирмена политика по 
безопасност и здраве пир работа. 

 

Обща цел: 



  Изграждането на съвременна система от трудови 
стандарти и практически правила.  

 
  Повишаване на производителността на заетите чрез 

намаляване на вероятността за  трудови злополуки и 
професионални заболявания. 

 
 Създаване на предпоставки за удължаване срока на 

активната трудова дейност и използване на 
натрупания професионален опит на работещите с 
продължителен трудов стаж. 

Специфични цели: 

Инвестира във вашето бъдеще! 



Целевата група: 

Кула А - Мол България   Сграда 1 – Търговски център Европа 

196 работещи от 
„Маркан“ ООД  



1. Ръководен екип: 
 

 

 
Дейности по време на изпълнение на проекта: 

 За срок от 12 месеца екипа работеше за успешното изпълнение и 
отчитане на проекта, осъществен с финансовата подкрепа на                         

ОП „РЧР“, съфинансирана от ЕСФ на ЕС. 



2. Информиране и публичност: 

За популяризиране на проекта 
„Джи-Пойнт Плюс“ ООД изработи:  

  една информациона табела  
 1000 информационни брошури 
 две официални презентации  

  



3. Процедури за избор на изпълнители: 

Процедури с публична покана: 
 три по ПМС 69/11.03.2013   и  една  по  ПМС 118/27.05.2014     

                  



4. Анализ на трудовата дейност 

 В анализа  си  СТМ „Белер Медикъл“ ООД  определи приоритетите в 
организацията на трудовия процес  в „Маркан“ ООД  препоръча  

необходими  действия и свързаните с  тях ресурси 



5. Закупуване на работно облекло и 
лични предпазни средства: 

„Текс Трейд“ ЕООД доставиха работно облекло и лични предпазни 
средства за 196 работещи с високо ниво на защита, съгласно  

утвърдения списък по длъжностите  на дружеството                                                                         



6. Закупуване на колективни  
предпазни средства 

На обявената с публична покана процедура   
не се яви нито един кандидат 

  

 

  

ЕСФ 2014-2020 г.  



Oбекти: 

 

 

Американско-английска академия с.Лозен 

Мол България гр.София  Литекс Тауър гр.София 



 Лична мотивация за проява на дисциплина и самоконтрол при 
употребата, поддържането и съхранението на РО и ЛПС; 

 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 потенциалната опасност; 

 Съхраняване на здравето и работоспособността и повишаване 
качеството на живот; 

 Увеличаване на възрастта за активна трудова дейност на 
работещите в дружеството; 

 Повишаване производителността и конкурентноспособността. 

 

Резултати от проекта: 



КОНТАКТИ: 
бул.“Цариградко шосе“ №115 Н, Офис-сграда MHQ, етаж 4 

1784 гр.София, България 
Тел.:02/ 970 58 30; факс.:02/ 970 58 40 

e-mail: office@markan.bg 
www.markan.bg 


