Консултантска услуга
по Програма
Фонд Условия на Труд

Презентация, създадена от консултантска фирма
„Дирконсулт“ с цел информиране на
заинтересовани работодатели от възможностите
за партниране с „Дирконсулт“ за подготовка на
проектно предложение по Програмата
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Предстои Ви изпълнение на
ремонтни дейности на
съществуващ сграден фонд,
свързани с подобряване
условията на труд на персонала?
Фонд „Условия на труд” е юридическо лице създаден към Министерство на
труда и социалната политика, съобразно Закона за здравословни и безопасни
условия на труд.
Фонд „Условия на Труд“ към Министерството на труда и социалната
политика е разработил програма за съфинансиране на дейности в сферата на
подобряване на условията на труд за българските работодатели.
Как „Дирконсулт“ може да Ви бъде полезен?
 Можете да получите проектна консултация на база на нашия дългогодишен
опит и знание в сферата на финансовите и проектни кандидатствания

 Можем да ви консултираме във връзка с подготовката на проектното
предложение и попълването на необходимата документация (формулярите
за кандидатстване по програмата с публични и достъпни на официалната
интернет страница на Фонд Условия на труд)
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Какво трябва да знаем за
Програмата?

(актуална публична информация)
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Към кого е ориентирана програмата?
Фондът приема заявления за кандидатстване от регистрирани лица – фирми и дружества вписани в
Търговския регистър със самостоятелен ЕИК. Право да кандидатстват за финансиране на проекти от
Фонд"Условия на труд" имат физически лица/еднолични търговци/ и юридически лица работодатели,
които отговарят на следните изисквания:
 Към момента на кандидатстването за финансиране осигуряват работа на работници и служители по сключени с тях трудови договори;
 Внасяли са редовно и без прекъсвания дължимите осигурителни вноски;
 Декларирали са в съответната дирекция "Областна инспекция по труда" местонахождението, вида и характера на дейност, броя на работниците,
условията на труд, рисковите фактори и взетите мерки, които гарантират недопускането на аварии и злополуки;
 Назначили са или са определили поне едно длъжностно лице с подходящо образование или квалификация, създали специализирана служба или
възложили с договор на други физически или юридически лица организиране изпълнението на дейности, свързани със защита и профилактика на
професионалните рискове;
 Осигурили са обслужване на своите работници и служители от служба по трудовамедицина;
 Имат изграден комитет (група) по условия на труд,
 Притежават самостоятелна регистрация по Булстат/ЕИК/.
 Средства от Фонда се предоставят безвъзмездно след изпълнен проект за финансиране до 30 на сто от стойността на проекта за подобряване на
условията на труд в отделни предприятия - фирми, дружества и регистрирани субекти със самостоятелна регистрация по Булстат /ЕИК и с
конкретна практическа приложимост.
Условия за участие :






Редовно плащани осигурителни вноски,
Максимален срок за изпълнение на проекта до 12 месеца,
Регистрирани трудови договори на ангажиран персонал,
Липса на задължения в съответствие с Чл.87 от ДОПК,
Съществуващ собствен или нает сграден фонд.
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Дейности и
финансиране
Средства от Фонда се предоставят безвъзмездно след изпълнен проект за финансиране до 30
на сто от стойността на проекта за подобряване на условията на труд в отделни предприятия
- фирми, дружества и регистрирани субекти със самостоятелна регистрация по Булстат /ЕИК
и с конкретна практическа приложимост.

Допустими дейности по проекта :
Допустими са дейностите свързани с подобряване условията за труд и отдих на наетия
персонал чрез ремонти и подобрения в съществуващ собствен или нает сграден фонд,
обезопасяване на машини и съоръжения, създаване условия за игнориране рисковете в
работната среда, оптимизиране факторите влияещи върху труда.
Максималният размер на средствата за финансиране от Фонда е в размер до 30 на сто от
одобрените и действително извършени разходи по проекта, но не повече от 100 000 лв. без
ДДС за малки, средни и големи предприятия.
Максимален размер на средствата инвестирани в проекта е 330 000 лв. без ДДС.
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1. Наименование на фирмата/дружеството
2. Адрес на управление
3.

Имате ли регистрация по ДДС ?
Е И К /Булстат/

4. Адрес за кореспонденция
5.

Анкета
Допустимост
ДирКонсулт
С оглед бъдещата ни ефективна работа,
както и желанието ни да бъдем максимално
полезни, Ви молим да попълните формуляра
от тази страница.
Информацията в него ще бъде използвана
от нас с цел диагностика и предложение за
работа с ДирКонсулт ЕООД. Бланката е на
консултантската фирма с цел да се
запознае с проектната Ви идея за
кандидатстване.
Въпросникът не е част от проектна
документация за кандидатстването по
програмата, а се попълва с цел информация
за актуалните нужди на фирмата,
контактувала с ДирКонсулт.

Представляващ юридическото лице(длъжност) и
Лице за контакт (длъжност)

Място на изпълнение на проекта / сгради
6. собственост или наети, въведени ли са в
експлоатация /
7. Тел., e-mail, адрес
8.

Има ли свързаност фирмата с други фирми и кои
са те? Посочете ЕИК и имат ли нает персонал?

9.

Кода на основната икономическа дейност на
фирмата с цифри и думи

10. Брой на регистрираните трудови договори
Опишете kакви ремонти дейности предвиждате да
бъдат реализирани и подпомогнати чрез проекта.
11. Опишете каква е проектната ви идея за
подобряване условията на труд чрез инвестиция в
съществуващ собствен или нает сграден фонд.

12. Стойност на инвестицията в лева без ДДС.



Максимален обем на инвестирани средства в програмата - 330 000 лв. без
ДДС.
Максимална помощ от програмата след реализация на дейностите
заложени в нея - 100 000 лв. без ДДС

Какви средства бихте инвестирали в проекта ?
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Желателно е да отразите информация по всеки един от въпросите в запитването. Информацията се споделя с
информационни цели за бъдещото партниране с ДирКонсулт ЕООД и се предоставя доброволно.

Представихме Ви една възможност за
проектно кандидатстване.
Ще се радваме да обсъдим Вашите
конкретни нужди и да предложим и
други подходящи за Вашия бизнес
проекти и програми!
Оставаме на Ваше разположение!
Дирконсулт - 10 години
опит в проектното и
финансово консултиране.
Email:

Denisov@abv.bg

Експерт „Проекти и програми“

Розин Денисов

Телефон

0887 223 461
7

